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Når magtens arrogance slår sprækker 

Af Christian S. Nissen 

 

De senere års lækager i regeringsmaskineriet tyder på, at fuskeri og misbrug af 

embedsapparatet er rykket op i en tungere vægtklasse. Tamil-sagen er måske ikke 

længere så enestående – bortset fra at den blev blotlagt. 

 

Under en valgkamp i slutningen af 1970’erne rundsendte Socialdemokratiets 

partisekretariat et brev til alle ministerier, hvor man som en ren ekspeditionssag bad om at få 

belyst alle verserende sager, ministerierne havde med tilknytning til en række nærmere angivne 

byer rundt omkring i landet. Byerne udgjorde nedslagsstederne for en landsomfattende 

valgkampagne, hvor tre socialdemokratiske toppolitikere skulle holde valgmøder. Derfor skulle 

de være klædt på til at kunne optræde med et iøjnefaldende lokalkendskab, hvis der under 

møderne blev rejst lokale sager, som var under behandling i ministerierne.  

Det socialdemokratiske partibrev vakte nogen panderynkning blandt embedsmændene. 

Der var ingen tvivl om, at anmodningen lå på den forkerte side af grænsen for, hvad 

embedsapparatet kunne bistå med under en valgkamp. Men arbejdet med at finde sagerne 

frem gik i gang. Det stoppede imidlertid brat, da Ekstrabladet – takket være en lækage vist nok i 

Miljøministeriet - kunne fortælle om den grænseoverskridende henvendelse fra 

partisekretariatet.  

Det er altså ikke nyt, at embedsmændene søges misbrugt til politisk partiarbejde. Heller 

ikke, at den slags ikke kan holdes hemmeligt. Alligevel må man nok sige, at der er sket et 

kulturskred, som rokker ved dogmerne om det partineutrale embedsapparat, rollefordelingen i 

det politisk-administrative system og pressens særlige funktion som kritisk vagthund. 

Med de senere års sager i bl.a. forsvarsministeriet og den aktuelle ”mail-gate sag” om de 

private sygehustakster er vi rykket op i en tungere og mere kontroversiel vægtklasse, hvor det 

ikke bare drejer sig om ubehjælpsomt fuskeri i regeringsapparatets småtingsafdeling. Noget 

tyder på, at tamilsagen ikke længere er enestående, bortset fra – i hvert fald ind til videre – dens 

afslutning. 

Det ser også ud som om, der i dag ikke blot er tale om, at eksterne spillere (som f.eks. de 

politiske partier) søger at misbruge deres kontrol over forvaltningsapparatet. Misbruget er så at 

sige rykket inden døre og udøves nu ikke alene af de politisk udpegede, gæsteoptrædende 

”særlige medarbejdere” og spindoktorer men også i misforstået tjenstivrighed af apparatets 

faste stok af embedsmænd. 
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Denne ”professionalisering” af regeringsapparatets kommunikationsarbejde har skabt en 

subkultur af farveløse lejeknægte med statsansatte spindoktorer, mediernes politiske 

journalister og den nye klan af politiske kommentatorer. De bytter løbende roller og positioner 

og betjener på skift stridende herre. Det er ikke mærkeligt, at ”den fjerde statsmagts” vagthund 

kan komme i vildrede med, hvilken side af hegnet den er sat til at vogte. Så er det vi ser 

kontroversielt kildemateriale blive hemmeligholdt og journalister optræde som wistleblowers. 

Men hvordan kan det være, at de ”(u-)ansvarlige” tør løbe risikoen for lækager? Det er da 

bundnaivt at forvente, at kontroversielle notater i længden kan holdes skjult for Folketing, 

Rigsrevision og offentlighed. Ligeså urealistisk er det at tro på, at ”brændbart materiale” i digital 

form som lydfiler og e-mails kan holdes i sikker forvaring eller skaffes af vejen ved sporløst 

sletning i en tid, hvor Internettet fungerer som informationsfrihedens motorvej. 

Forklaringen ligger nok lige for. Når man i længere tid har siddet uantastet på 

magtapparatet, opstår der let en følelse af magtfuldkommenhed og en overmodets arrogance. 

Det er en anklage, skiftende oppositioner med højlydt forargelse har rejst igennem tiderne – og 

sjældent uden god grund. 

 

 


