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Vi har brug for mønsterbrydere – også i folketinget! 
Af Christian S. Nissen 

 

Der er ting her i verden, alle beklager, men ingen gør noget ved. Politikernes afmagt over for 

den såkaldte ”fjerde statsmagt” er en af dem. Det begrædes måske ikke af de journalister, der 

bryster sig af deres indflydelse på den politiske dagsorden. Andre kan dog godt på det mere 

principielle plan se det problematiske i det konstitutionelle hovmod, der prætendere en placering 

af pressen på linie med dronning/regering, folketing og domstole.  

En kritik af pressens indtrængen i folkestyrets allerhelligste er en gammel traver i 

mediekommentarer. I stedet for at synge med på denne klagesang over pressen, kunne man jo 

også vende skytset den anden vej og spørge, hvorfor politikerne ikke selv gør noget ved sagen. 

Enkelte har fra tid til anden luftet deres frustration og bekymring offentligt, men mange flere 

blotlægger på tomandshånd deres tilsyneladende afmagt. F.eks. i forlængelse af en sag, hvor 

en politisk reaktion ikke lader sig forklare med bevidst politisk strategi eller almindelig, sund 

fornuft – uden at det hermed skal påstås, at det altid er uforenelige størrelser. ”Når først 

pressen kører med en sag, så ….” lyder forklaringen ofte.  

Lad os bruge et illustrerende eksempel med netop de ingredienser, der får politikere og 

presse i selvsving. For et par måneder siden kom det frem i pressen, at to patienter på 

Rigshospitalet var blevet smittet af HIV inficeret donorblod. Her har vi ingrediens nr. 1 

(HIV/aids). Havde der været tale om en af de langt hyppigere forekommende fejloperationer 

eller forkerte medicineringer, havde vi formentlig aldrig hørt om det. Ingrediens nr. 2 var det 

forhold, at avisen kunne fortælle, at sundhedsministeriet i flere måneder havde været vidende 

om de to smittede patienter uden at have orienteret folketinget om denne sag af overordnet 

sundhedspolitisk rækkevidde. Uha, uha, straks springer et medlem af oppositionen op og 

spænder både bælte og hane. Kan man her med et velrettet §20 spørgsmåls-skud ramme 

ministeren med kritik for simpel embedsforsømmelse? 

Den 3. ingrediens er naturligvis den store omtale historien igennem flere dage fik i den 

agurktidsramte presse. Selvom sagens behandling i ministeriet ud fra en nøgtern betragtning 

næppe kan kritiseres, er det ikke sådan at holde hovedet koldt, når medier og opposition spiller 

sammen i heppekor. Her må sættes ind med en ”damage controle” (den 4. ingrediens), der 

hurtigt kan få lukket det hele ned. Mindre end en uge efter at sagen dukkede op i pressen 

beslutter en enig ordførerkreds på ministerens initiativ, at der skal tages en ny screeningsteknik 

i brug, der over en ti-årsperiode for et beløb på ca. 400 mio. kr. vil kunne afværge en statistisk 

risiko for, at en enkelt patient bliver smittet.  
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Vi er her langt, langt ude på det politisk-taktiske overdrev, hvor pragmatiske cost-benefit 

vurderinger af, hvor meget mere sundhed og helbredelse man kunne have fået for de penge, 

må have givet Bjørn Lomborg tårer i øjnene af misundelse. Så langt ude, at man må spørge, 

hvad det er, der får politikerne til helt at miste proportionssansen.  

Forholdet er imidlertid, at de – altså politikerne – ikke er gået fra snøvsen. Tvært imod, de 

handler rationelt i det politiske kommunikations mønster, de er en del af. En rationel 

spændetrøje, den enkelte politiker ikke uden videre kan bryde ud af. For det første kan et 

folketingsmedlem ikke undslå sig fra at kommentere en hvilken som helst sag, som han eller 

hun bliver konfronteret med ved en opringning på morgensengen fra en journalist. En afvisning 

med den fornuftige begrundelse, at sagen ligger helt uden for folketingets ansvarsområde, 

f.eks. i den kommunale hjemmepleje eller det regionale sygehusvæsen, vil sende det 

samvittighedsfulde medlem ned blandt de anonyme backbenchers, man aldrig hører om. For 

det andet er det ikke nok at afgive en let bekymret erklæring om, at det er noget, der ved 

lejlighed må undersøges nærmere. Der afkræves såkaldt ”konkret” handling i form at mindst et 

spørgsmål til ministeren eller en indkaldelse til samråd, så sagen kan komme op i omdrejninger. 

Her kommer så en tredje, djævelsk mekanisme ind i billedet. Når der, som det hedder ”først 

er gået politik i sagen”, er det i det Christiansborg politiske miljø en nærmest uimodståelig 

fristelse at (mis-)bruge sådanne sager som vejsidebomber i attentatforsøg på politiske 

modstandere. For mange år siden blev Arne Melchior fældet som minister med en helt urimelig 

henvisning til en sag om betaling for private udlæg for officiel bespisning. Det samme kan siges 

om angrebene mod Britta Schall Holberg i den første ”blødersag” og anvendelsen af den 

såkaldte ”kødskandale” som påskud for at vælte Lars Barfoed sidste år. Den slags fører til en 

dræbende nul-fejl kultur, hovedløse hovsa-beslutninger og et fortegnet billede af, hvad politik og 

folkestyre drejer sig om.  

Politikernes frustrationer er både velbegrundede og forståelige. Det samme kan siges om 

deres kritik af pressens føregreb. Men begge dele ville være lettere at tage helt alvorligt, hvis de 

gjorde en – måske lige frem kollektiv aftalt – indsats for at bryde det mønster, de selv er en del 

af og spiller med i. 

 


