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Bertel Haarder har mange gange gi-
vet udtryk for, hvor letkøbt og ma-
geligt det er at nære politikerlede.
Frem for at lukrere på andres arbej-
de og som en anden snylter stå på
sidelinjen og pege fingre skulle
man hellere melde sig på banen.
Det er jeg enig i, men må alligevel
melde hus forbi. Vi har nu en gang
forskellige opgaver. Som intellek-
tuel er det min at råbe vagt i ge-
vær, når politikere misrøgter deres
kald.

Bekvemmeligt – måske; men det
ligger nu også i en lang liberal-
konservativ tradition, at nogen
udefra må bidrage til at sikre, at
politikere i situationer præget af
kynisme, pragmatisme og gradbøj-
ning af grundlæggende rettigheder
holdes fast på idealer, principper
og lovgivning: Samfundets bæren-
de værdier og symboler. Det er et
yderligere bidrag til andre former
for checks and balances.

I den politiske hverdag står idea-
ler og principper altid i risiko for at
blive ofret på den praktiske politi-
ks alter. Ofte er det uproblematisk,
for nidkær pukken på principper
og idealer kan føre til verdens-
fjernhed og resultere i handlings-
lammelse i en dagligdag, hvor
kompromiser og pragmatisme er

en nødvendig forudsætning for
handling. 

Haarder og jeg deler bekymrin-
gen over politikerlede og mang-
lende tiltro til det politiske system.
Folkestyre fordrer befolkningens
tillid og opbakning. Det tager des-
værre kun alt kort tid for en kultur
og et samfund at erodere. Det be-
høver man ikke at have studeret
megen historie for at vide. Man er
nødt til løbende at hæge om sam-
fundets grundlæggende symboler
og kultivere opbakningen til dets
basale normer, dets værdier og de
institutioner, som skal føre dem
ud i livet. Derfor undrer det mig,
at borgerlige politikere, som ikke
alene plejer at stå vagt om folke-
styre og at tale med vægt, når der
rejses tvivl om samfundets bæren-
de institutioner, men også at kun-
ne hæve sig over partiskel i en be-
sindelse på grundlæggende demo-
kratiske idealer og basal lovgiv-
ning, i disse uger er påfaldende
tavse. Hvor er I, Birthe Rønn
Hornbech, Mette Bock, Bertel
Haarder, Uffe Ellemann Jensen,
Søren Pind og Per Stig Møller, for
ikke at tale om landets statsmini-
ster? Er tavshed og passivitet det
eneste, I har at byde på?

Jeg sigter naturligvis til udlændinge-
og integrationsminister Inger Støj-
berg og hendes instruks om adskil-
lelse af mindreårige asylsøgere fra
deres samlevere uden individuel
sagsbehandling. Som borgerlig for-
står jeg ikke det spil, der aktuelt
udspiller sig. Vi har en minister,
som beviseligt har skiftet forkla-
ring, som vi andre skifter skjorte.
Det borger ikke for tilliden. To
gange har Støjberg deltaget i sam-

råd, hvor hun ledsaget af en
domptør har ladet sig instruere i,
hvad hun kunne sige og ikke måt-
te sige. Alligevel stritter hendes
forklaringer i forskellige retninger
og har i hvert fald tre gange skiftet
mere grundlæggende karakter.

Førende forvaltningseksperter
og jurister har samstemmende
pointeret, at vi enten har et em-
bedsmandsapparat, som funda-
mentalt har svigtet elementær vi-
den ved juridiske førsteårsprøver,
eller en minister, som i nidkær in-
sisteren på egen politisk overbevis-
ning har valgt at trodse loven. Gør
det slet ikke indtryk?

Jeg begriber ikke, hvordan man
som borgerlig politiker kan sidde
dette overhørigt. Enten et udueligt
embedsværk eller en egenrådig mi-
nister, som ikke har holdt sig tilba-
ge fra at bryde loven. Begge dele er
stærkt bekymrende og forudsætter
handling og i al fald hverken pas-
sivitet eller tavshed. 

Må jeg minde om, at man som
borgerlig dårligt kan henvise til
manglende erfaring. En af de bed-
ste regeringer, vi har haft i dansk
efterkrigstid, blev netop fældet,
fordi en minister lod sig forblinde
af egne overbevisninger og selvbe-
staltet valgte at trodse loven og
dermed retssamfundets og folke-
styrets grundlæggende principper.
Det Konservative Folkeparti fik en
huskekage, så partiet aldrig siden
har genvundet fordums størrelse
eller evner.

Danske politikere peger med god
grund fingre ad den amerikanske
præsident. Han er utilregnelig og i
sine følelsers vold; men mere
skræmmende er, at næsten halvde-

len af den del af befolkningen,
som stemte ved præsidentvalget,
lod sig blænde af en demagog, der
gjorde politikerlede til omdrej-
ningspunkt for sin kampagne. 

Flere danske politikere har poin-
teret, at en sådan situation ikke vil
kunne opstå i Danmark. Deri tager
de fejl og gør sig mere troskyldige
og naive, end de har lov til at væ-
re. Jeg opfatter faktisk den aktuelle
borgerlige beskyttelse eller rings-
lutning om Støjberg som trumpis-
mens begyndende indtog i dansk
politik. Idealer, basale principper
og grundlæggende lovgivning må
vige for taburetklæberi, kynisme

og udenomssnak. Intet under, at
man selv som borgerlig rammes af
politikerlede. Intet synes længere
helligt.

Det havde for blot få år siden
været utænkeligt, at man i forbin-
delse med en ministers mulige lov-
brud lod opposition og eksperter
tale til ingen verdens nytte, fordi
man havde et sikkert folketings-
flertal. En repræsentant for Dansk
Folkeparti har ovenikøbet tilladt
sig at tale om kalkunjagt på en mi-
nister. Jeg spørger mig selv, om et
parti med sådanne holdninger

overhovedet er demokratimodent.
Vi taler ikke om personjagt, men
om et muligt lovbrud begået af en
minister, som har fået i opdrag at
tjene folk og folkestyre.

Og lad så være med at gøre dette
til en sag om større eller mindre
grader af tvangsægteskaber med
mindreårige. Det er alle ræsonna-
ble mennesker imod. Men det har
intet med sagen at gøre. Uanset
om det er i en god sags tjeneste el-
ler ej, må man hverken bøje eller
overtræde loven. Hverken mini-
ster eller embedsværk. Individuel
sagsbehandling er en grundlovs-
sikret ret. Hverken mere eller
mindre.

Det er netop i situationer som
den aktuelle, at man som politiker
for alvor sættes på prøve. Her viser
man sit demokratiske sindelag og
dokumenterer, at man er hævet
over dagens og vejens politiske
slagsmål, fordi det er folkestyrets
bærende elementer, der sættes
spørgsmålstegn ved.

Det er let nok at drage til Born-
holm, tale floromvundet om
grundlov og demokrati og løfte sin
samvittigheds røst, når man intet
har at miste; men det er jo ikke så-
dan, man demonstrerer sit værd.
Det gør man i en situation, hvor
man kan være nødt til at gå imod
egne parti- og meningsfæller, fordi
der er større ting på spil, hvis man
vel at mærke mener folkestyret.

Ingen kan på nuværende tids-
punkt præcist vide, hvad der er fo-
regået i Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet. 

Det forudsætter en grundig un-
dersøgelse, hvor både minister og
embedsmandsværk må stå til regn-
skab for deres gøren og laden. Den
slags undersøgelser er dyre og om-
kostningstunge; men det er ikke
afgørende, når demokratiet skal
stå sin prøve. Hvis der som i den
aktuelle situation kan rejses beret-
tiget mistanke mod en minister for
lovbrud eller et embedsværk for
sjusk og forsømmelse, kan folke-
styret ikke sidde anklagen
overhørig. 

Hvis man under henvisning til
et komfortabelt flertal vælger at
fortie eller ignorere sådanne ankla-
ger, er man ikke sin demokratiske
opgave voksen. Ja, man bidrager
til at fremavle politikerlede, fordi
man efterlader befolkningen med
et indtryk af, at man kan skalte og
valte efter forgodtbefindende, for
man kan alligevel ikke drages til
ansvar for sine handlinger.

Det giver et indtryk af, at det po-
litiske spil netop er et spil, som
præges af demagogi, kynisme og
manipulation. 

Det kan man måske gøre en
stund og slippe godt afsted med
det, men i længden fører det til
miskreditering, tvivl og lede ved
folkestyrets grundlæggende idea-
ler, principper og den lovgivning,
som vi andre forventes at
efterleve. 

Det ved enhver borgerlig, som
kan føre sit åndshistoriske regn-
skab. Jeg spørger derfor helt ele-
mentært de tidligere nævnte poli-
tikere: Hvordan kan I som borger-
lige politikere med troværdighed
fremstå for os vælgere, når I for-
holder jer tavse og passive til et
muligt ministerielt lovbrud? 
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Borgerlige politikere svigter 
Som borgerlig forstår jeg ikke det spil, der aktuelt udspiller sig. Vi har en minister, som beviseligt
har skiftet forklaring, som vi andre skifter skjorte. Det borger ikke for tilliden. 

Jeg opfatter faktisk den
aktuelle borgerlige be-
skyttelse eller ringslut-
ning om Støjberg som
trumpismens begynden-
de indtog i dansk politik.

Kronik

Kronikøren undrer sig over en påfaldende passivitet hos borgerlige politikere, der ellers skulle træde i karakter og tage stilling i spørgsmålet om Inger Støjbergs mulige lov-
brud og i hvert fald skiftende forklaringer. FOTO: JENS DRESLING, POLFOTO


