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Kære abonnent
Så blev det endelig V-dag, og Muhammedkarikaturer, fugleinfluenza og Michael Laudrups
kontraktforlængelse kunne for en stund glide i baggrunden. En stolt Bendt Bendtsen
præsenterede tirsdag regeringens velfærdsudspil som ”generationskontrakten”, Claus
Hjort Frederiksen og Rikke Hvilshøj fremlagde forslag om ”håndholdt integration”, og
Anders Fogh Rasmussen opridsede udspillets potentiale for Danmark på både ”den korte
og den lange bane”. Sport, film og reality-tv har fået en central plads i den politiske
retorik såvel som i dagligdagen.
Sidste chance?
Helle Thorning-Schmidt modtog regeringens velfærdsudspil i en mere altmodisch tone.
Hun talte om ”mere pisk end gulerod”, og det traditionelle billedvalg er måske sigende for
Socialdemokraternes situation netop nu. En ny kommentar på politiskkommunikation.dk
ser nærmere på problemerne i partiets topledelse. Er det ved at være sidste chance for
Helle Thorning-Schmidt?
***

Connie i muddergrøften
Connie Hedegaard var i den forgangne uge blandt dem, der bad Socialdemokraterne om
at tage sig sammen og bidrage til arbejdet med landets fremtid. Essensen af hendes
opråb til Helle Thorning-Schmidt er at finde blandt de nye citater på
politiskkommunikation.dk.
Men Connie Hedegaard har også været en tur i muddergrøften i selskab med Dansk
Naturfredningsforening for at deltage i den årlige indsamling af skrald. Af kommentaren
på politiskkommunikation.dk kan du se, hvor sammenbidt hun går til opgaven, der
naturligvis intet har med selviscenesættelse og spin at gøre...
***

Citat
Citatet i denne udgave af nyhedsbrevet stammer fra Velfærdskommissionens formand,
Torben M. Andersen, der bifalder De Konservatives Jakob Axel Nielsens forslag om
tvungen pensionsopsparing. At det hurtigt skulle vise sig, at tvungen pensionsopsparing
ikke just er en konservativ mærkesag, gør ikke citatet dårligere.
“Det at blive gammel er ikke en social begivenhed, men derimod noget man sparer op til.”
(Børsen 3. april 2006)
***
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