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Personer
er
ofteblotenlille brik

Flolitikken, indholdet og visionerneer skubbet i
lJbaggrunden, mens form, udseendeog personer
I
er blevet det centrale.Den Destandhores ofte
om modernepolitik - men holderpistandenvand?
Det er i hvert fald rigtigt, at der er fokus pa ministrene, partiledeme og andre ledende politikere.
De senestemineder i dansk politik har ekempelvis handlet meget om Pia Christmas-Moller og Citte
Seeberg.Opmerksomheden skyldesjo ikke disse personer i sig selv, men at deres handlinger kan afgore,
hvilken politik der vedtages i Folketinget, og meske
om et Darti overlever.
Blot nogte fi meneder tidligere blev sFsstore valgsejr fortolket som udtryk for Villy sovndals gennemslagskraft under folketingwalget, pi trods af at store
dele affremgangen for sFhar veret bygget op gennem
to-tre er. Ved valget i 2005 fik sF sekspct. af stemmerne, og dennestyrke voksedestot og roligt til 10 pct. i
Under valgkamtiden for udskivelsen af valget 2007.
.13pct.
pen gik SF yderligerefrem til
Villy sovndal
har spillet en stor rolle i fordoblingen af partiet, men
, hirdt poftisk fodarbejde fta mange i folketingsgruppen samt indsatsen i baglandet i landsorganisationen
og de lokale foreninger, har ogsa bidraget. Hertil kan
si legges den almindetigepolitiskeudvikling og andre partiersfejl.
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SOCTAIDEMOKRATERIIIESFEJLunder valgkamPen
i zo0z har netop veret et tredje tema, som er blevet endevendt siden nytit Partiet har sikkert begiet
fejl, men er valgkampen 2007 Socialdemokratemes
problem? Eller er formanden problemet? For valget
i 2007 rrdr der ogsi nogen debat om Helle ThorningSchmidts evner som formand, men socialdemokratiets problemer er neppe noget, som selv verdens
bedste formand kunne lsse. Socialdemokrateme har
historisk set vEret pi 6n lang nedtur siden topPunktet i 1935, hvor partiet lik 46,4 pct. af stemmeme.
Denganghed sloganetrstauning eller kaos&, og siden
har ni fofmand kunnet se partiet synke ned omking
40 pct. i soerne og 60erne, over et niveau pi 35 Pct. i
70eme og 80eme, til det forelobige lavpunkt pi 25-30
pct. efter er 2000. Har partiet virkelig ni gange i trak
valgt den forkerte formand? Har de ved cirka 25 folketingsvalg fort den forkerte valgkamp? Nej, selvfelgelig ikke - Socialdemokratemes problemer slqrldes
en rekke forhold i samfundsudviklingen, eksempelvis uddannelsesniveauet,bosetningsmonstrene, ethvewsudviklingen, den veludbyggede velferdsstat
osv,

,'STAUNINGELLERKAOS( hed det altsei 1935- var
der nogen,der sagdepersonfiksering?Parallellentil
folketingsvalget2007 er sliende, her var et tema fra
statsministerpartiet:rFogheller eksperimentet(.Det
var ikke et egentlig sloganpa valgplakaternesom i
1935,men det var et budskab,som blev gentaget igen
og igen.Seder er personfiksering,men det er ikke det
samme, som at personerne er det vigtigste r hverken
.1935
i
eller2008.
Politikhar altid indeholdtstorepersonligheder- og
en del mindre. At personernespiller en storre rolle i
dag end tidligere, er mere mytologi end fakta. Personerne er vigtige, men ikke det enestevigtige, og de er
ofte af direkte minimal betydning. Personerneer blot
en lille brik i den mosaikaf faktorer- politiske,kulturelle, okonomiske,uddannelsesmessige,sociale- som
skaberden politiskeudviklingog valgresultater
Si svaretpe sporgsmeletom politik eller personer
er: Politik og personer...og ikke selidt andet.
I Politik pe en mandag skrivespA skift al LarsHovbakke Sorensen,Robert Klemmensen.Michael Kristiansen,Anne Rasmussen
og RogerBuch

