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Kære abonnent
Den forgangne uge bød på de længe varslede demonstrationer mod regeringens forslag til
velfærdsreformer. Landet over troppede 50.-100.000 (det nøjagtige tal skændes politi og
arrangører stadig om) protesterende op på torve og pladser og udtrykte harme over Foghregeringens udspil. På Christiansborg Slotsplads var stemningen formentlig mest intens.
Her var velfriserede gymnasieelever, piercede rødder fra Ungdomshuset og efterlønnere,
der havde taget eftermiddagen fri fra golfklubben, mødt tidligt op for at sikre sig en god
plads i den sparsomme sol. Pladsen genlød fra middagstid af taler og slagord, og
hiphopperne fra Bikstok Røgsystem fyrede den af med ”Arbejd, arbejd!”, der må have
været sød musik i beskæftigelsesministerens øren på den anden side af kanalen. På et
banner et sted i mylderet stod der: ”Der er ikke noget at komme efter”. Hvorvidt,
budskabet var rettet til velfærdsforhandlerne i Finansministeriet eller folkemængden på
pladsen, er ikke godt at vide.
På politiskkommunikation.dk kan man læse mere om velfærdsforhandlingerne og
demonstrationen i onsdags i kommentaren ”Kampen om de unge”.
Retorikkens håndværkere og gør-det-selv-folk
Mens københavnerne stimlede sammen til fyraftensarrangement på Christiansborg
Slotsplads, talte SF’s formand, Villy Søvndal, til folket i Århus. Efter tv-billederne at
dømme var det en tale med både humor og indignation, der faldt i god jord hos
forsamlingen i Århus. ”Pia Kjærsgaard og Anders Fogh - ved I, hvad de gør - de ryster i
bukserne, gør de” kom det blandt andet fra talerstolen, hvor Søvndal rullede sig ud i ny
selvsikker stil.
Om politik og taleskrivning kan man læse mere i bogen Med andres ord - se kommentaren
til bogen på politiskkommunikation.dk.
***

Citat
I lørdagens udgave af Kristelig Dagblad foreslår Socialdemokraternes
uddannelsesordfører, Christine Antorini, at man hiver konfirmationsforberedelsen ud af
folkeskolen:
Forberedelsen bør tages alvorligt i langt højere grad, og det tvinger vi de unge til med
dette forslag. Hvis de ønsker at gå til fodbold eller håndbold eller andre interesser, må de
bruge deres fritid på det, og sådan skal det også være med konfirmationen. I dag er det
bare noget, man gør, fordi alle andre gør det, og fordi man alligevel ikke behøver at ofre
noget til fordel for det.
Et interessant udspil, der falder godt i lod med debatten om indholdet i
kristendomsundervisningen og om, hvorvidt alle elever skal deltage. Under
konfirmationsforberedelserne falder kristendomsundervisningen jo netop ud af skemaet,

og de elever, der ikke skal konfirmeres, mister således undervisning.
Skal vi gætte på, at præsterne i folkekirken vil gøre alt for, at Antorinis forslag ikke bliver
til noget?
***
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