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(Ud-)rensningsprocesserne 

Af Christian S. Nissen 

 

I det nye år vil jagten gå ind på dem, der trådte ved siden af i de to meget omtalte politisk-

administrative skaldaler. Men hvad gør vi, hvis det viser sig problemerne stikker dybere 

og ikke kan afgrænses til nogle enkelte personers isolerede fejltrin? 

 

Årsskiftet plejer at give anledning til selvpålagte løfter om at leve et bedre liv i det nye år. 

Forsvarsministeriets sag om ”lydfilen” og håndteringen af oppositionslederens skattesag er en 

anledning til en sådan selvransagelse i regeringssystemet og mediernes redaktioner. For 

selvom de to nye sager endnu langt fra er fuldt oplyste, ser det ud som om, vi skal helt tilbage til 

den tyve år gamle Tamil-sag for at finde noget lignende. Nogle i de aller inderste 

regeringsgemakker gjorde noget forkert og misbrugte deres position og magt.  

Lækagen om udsendelsen af jægerkorpset er – hvis rygterne taler sandt – spektakulær i sin 

proces, men i materiel henseende den mindst alvorlige. Herregud, at udsendelsen af 

jægersoldater kom til offentlighedens kendskab i utide havde næppe været et reelt problem, 

hvis det ikke havde været for usandhederne, forsøgene på at skjule dem og mediernes 

selvmodsigende håndtering af kildebeskyttelsen. Alt sammen et eksempel på at det ofte er 

forsøget på ”cover up”, der bliver det egentlige problem. 

Tamilsagen, som fældede Schlüter regeringen, var langt alvorligere. For her var der tale 

om, at en minister – uden at hans nærmeste embedsmænd stoppede ham - brød loven til skade 

for en gruppe borgere, som blev frataget deres ret til familiesammenføring. 

Med sagen fra skatteministeriet er vi rykket op i en særklasse, der vækker minder om 

Watergate sagen. For her tyder noget på, at regeringsapparatet bevidst har søgt at skade 

oppositionslederens chancer for at vinde et forestående folketingsvalg. Både ved selektiv 

lækage af dele af hendes og ægtefællens skatteforhold og ved forsøg på at påvirke selve 

sagens afgørelse til hendes skade.  

Til forskel fra Tamilsagen, hvor medierne spillede en aktiv og afgørende rolle i dens 

afsløring, har pressen i de to nye sager tvært imod selv været part i misæren både som aktive 

spillere og som medskyldige i tilsløring og fortielser.  

I det perspektiv er det måske ikke så mærkeligt, at jagten på de skyldige er gået ind, 

allerede før retten er sat. Det må være spindoktorerne, siger nogle. Andre har udpeget et par 

forhenværende ministre, som for en sikkerheds skyld blev taget ud af aktiv tjeneste. Det 
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anklagende søgelys rettes også mod departementscheferne i magtens mørke korridorer og 

mod medierne for at have optrådt mere som skøde- end vagthunde. 

Det gælder om at få udpeget en mindre gruppe syndere og få dem op på skafottet. For så 

står selve ”systemet” uantastet og alle vi andre frikendte. Eventuelle sprækker i facaden kan 

stoppes til med flere restriktioner for spindoktorernes ageren, indførelse af viceministre, 

forvisning af de politiske redaktioner fra Christiansborg og nye normer for håndtering af 

kildebeskyttelse for at nævne en håndfuld af de forslag, der søger at udvise lidt handlekraft. 

Men hvad nu hvis de kommende undersøgelser tyder på, at miseren ikke klart kan 

afgrænses i tid og rum til enkelte fejltrin og nogle få lovovertrædere? Hvad gør vi, hvis sagerne 

snarere er ekstreme konsekvenser af et mangeårigt normskred i den politisk-administrative 

kultur blandt en bredere kreds af spindoktorer, ministre, folketingspolitikere, højtstående 

embedsmænd, journalister og chefredaktører?  

Hvis det er tilfældet, står vi i en ganske anden og vanskeligere situation, som næppe er 

noget kommissionsdomstole og justitsvæsen kan udrede, og som ikke kan løses ved at lade 

enkelte hoveder rulle og indføre nye regler. Det er forhåbentlig ikke tilfældet, for vi har ikke 

midlerne – og måske heller ikke viljen – til at vende en sådan udvikling. 

 


