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Tak for løftebruddene ! 

Af Christian S. Nissen 

 

Oppositionens parforcejagt på den nye regering går nu efter andre ræve. Men 

løftebruddene og kritikken af dem er et lærestykke, vi alle kan blive klogere af. 

 

Inden de første ugers kritik af den nye regerings mange løftebrud går helt i glemmebogen, 

kan der være grund til lige at vende sagen en gang til. Med en god portion naivitet kan man 

håbe på, at alle parter har lært af det. For det drejer sig om andet og mere end simpel 

tilberedning og fortæring af valgflæsk. 

Oppositionens kritik var lige så overfladisk som regeringens forsvar var utilstrækkeligt. Det 

er nemlig ikke nok at undskylde ”løftebruddene” med, at flerpartiregeringer er nødt til at 

kompromisse sig frem til en fælles politik, eller at der (endnu) ikke er råd til at gennemføre alle 

valgløfter. Begge dele vidste regeringspartierne forhåbentlig på forhånd. Og flere af de 

skrinlagte tiltag, f.eks. undersøgelsen af CIA’s fangeflyvninger, kan formentlig banalt forklares 

med, at de nye ministre er blevet klogere efter deres første møde med embedsapparatet. Ved 

nærmere eftersyn og kløgtig rådgivning ser tingene mere komplekse ud end i oppositionens 

ansvarsfrihed og valgkampens forenklende markedsføring. Man har et standpunkt, til man …. 

erkender, at situationen er en anden. 

Det egentlige og langt alvorligere problem ligger et helt andet sted. Det er, at alle partier, 

pressen og mange vælgere både før og efter valget fokuserer på de enkelte ingredienser i den 

sammenkogte regeringsret i stedet for at interessere sig mere for, hvad der sammenlagt 

kommer ud af det – muligheder og begrænsninger taget i betragtning. Problemet er ikke, at de 

mange enkelte løfter bliver brudt – men at de blev givet. 

Begrebet ”valgflæsk” – for nu at blive i det kulinariske hjørne - er mere end hundrede år 

gammelt. Brudte valgløfter er ikke er en ny foreteelse. Men fra at have spillet en relativ 

underordnet rolle i den samlede politiske menu, er enkeltsager i ”markedsdemokratiet” blevet 

den dominerende hovedbestanddel. Gennemtestede i fokusgrupper lanceres de på det politiske 

marked i presserådgivernes tilforladelige design. Vi vælgere ”køber” dem, hvis de 

imødekommer vores egne snævre, personlige interesse og betaler med svar i de løbende 

opinionsmålinger og med vores stemme på valgdagen.  
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Kontraktpolitikken med dens lille håndfuld af ufravigelige mærkesager var 

markedsdemokratiets ultimative ”forretningsmodel”. Skabt for at pådutte vælgerne falsk 

overskuelighed og nærsynet sikkerhed og samtidig gøre forpligtelsen håndterlig for 

leverandøren. Lige så velegnet kontraktpolitikken var til at sikre kortsigtede valgsejre, lige så 

katastrofalt uegnet var den i det lange løb som grundlag for at styre landet. Det var som at surre 

samfundsskudens ror fast på færden over oprørt hav. Det er en af forklaringerne på, at vi nu 

sejler i klippefyldt farvand. 

Men vi vælgere skal ikke tage stilling – og vælge styrmænd efter forventningerne – til de 

mange kortsigtede kurskorrektioner. Og de politiske partier skal ikke angle efter vores gunst ved 

at bestikke os med løfter om personlig vinding. Valgene burde snarere dreje sig om, hvilke 

overordnede samfundsmål kursen stikkes ud efter, rimelige skøn over hvad de indebærer, samt 

den tillid vi hver især har til partiernes evne til at nå deres mål. 

I stedet for at kritisere regeringen for at løbe fra dens valgløfter bør vi klandre den for at 

have givet dem og glæde os over, at den nu er kommet på bedre tanker og har forladt 

kontraktpolitikkens selvpålagte håndjern. 

Lad os så håbe, at vi alle - både regerings- og oppositionspartier, pressen og vi vælgere - er 

blevet klogere frem til næste valg. Tænk hvis vi kunne lægge den politiske markedstænkning 

bag os og i stedet dele os efter anskuelser. 

 

 


