Lalleslade
brokkehoveder
anskerneer nEsten ubeg beligt tilfredse med
alt, samtidigmed at de nationalemedierog politikere fylderos med brok.Tageksempelvissundhedsvasenet,som blandt politikere og i medierne handlerom: ventelister,fejlbehandlingerog sprengte
budgetter Sporg derimod dem, som har varet pe sygehuset,se fas et helt andet billede.Hvert andet Ar lavesen
patienttilfredshedsundersogelse,
hvor titusindvis spsrges
om deresmode med sundhedsvFsenet,
Resultateter hver
gang,at omkring 90 pct. afpatienterneer tilfredse.Billedet
vil nok ikke engangblive endret al at kommunalreformen
med de fem storeregionerhar udlost en stor omgangsygehuslukninger,som vil centraliseredet danskesygehusveseni et hidtil helt uhort omfang.Den udvikling diskuteres.
nasten ikke blandt politikereog medierpi landsplan.
TAG KOMMUNERNEsOM ET andet eksempel.Her diskutererpolitikereog medierblandt andetbesparelser,
born
som ikke tvangsfjernesi tide og omsorgssvigtover for de
eldre. Danskernesporgeshvert;r om deres tilfredshed
med den kommunaleservice.I(onklusionener n€sten hver
gang,at 70-80-90 pct. er tilfredse med skolerne,bibliotekerne,aldreplejen-ja selvskatten!Denkonklusionvil nok
ikke blive rokket af. at kommunalreformensidsteir skabte
nye kommuner,der har gennemfortservicetilpasninger
og
lukket for servicei mangeafde gamleredhuse,lukketomkring.l00 bibliotekeri 2007,og cirka 35-40 skoleri 2008.
Centraliseringstendensen,
som i de kommendeAr vil forsterkes,farkun lidt opmerksomhedi de nationalemedier.
TAG DET DANSKEDEMOKRATIsom et tredje eksempel.
Danskernestilfredshed med demokratiet er vokset fta i
startenafl970erne at liggeunder det europeiskegennemsnit pe omking 50 pct. til i de senestemilinger at ligge
oppe omkring 90 procenttilftedshed.Demokratietfir om
muligt endnu mindre politisk og mediemassigopmerksomhedend centraliseringenaf sundhedsvesenetog centralisedngeni de nyekommuner.

sig for det danske
MEN HVORFOROGSA INTERESSERE
demokratistilstand, nar der er andre og vigtigereting for
politikere og mediei.at forholde sig til: en ministers slregningereller torkl€de-sporgsmalet.Torkleder har i de
senestefu indtageten h€derkronet pladspi den politiske
dagsorden.senesthar dommernespikledning udlost en
Ikke fordi dommernehar tagettormindre regeringskrise.
kleder pi, heller ikke fordi der har veret klagerover dommere,nej eneog alenefordi hvadnu hvis.,,
MASKE ET vtc cT sPoRGsMAL...? Men tenk, om mediernebrugte sammeenergipi de virkeligeproblemer:en
domstolsreform,der har centraliseretdomstoleneog formarkant. Eller den tilknyttede
oget sagsbehandlingstiden
politireform,som har centraliseret,lukket eller neddroslet
mange politistationer. Det betyder blandt andet, at mange
politifolk i dag bruger det mesteaf derestid pi at kore arrestanterfrem og tilbage mellem de fErre arresthuseog
ferre domstole- frem for at opklareforbrydelser.Men pa
lengere sigt kan detjo lose domstolenesventelister- hvis
politiet ikke fdrtid til at opklareforbrydelserl
ER DER ER FELLES TEMA i disseeksempler?Ja,at dankommuskeme er tilfredse med nesten alt: sygehusene,
nens service,demokratiet og domstolene,men at brokkehovederne- politikere,medier og eksperter- svommer
over med negative historier om selvsamme. Utroligt at
danskerne kan fastholde deres tilfredshed over for dette
bombardementaf negativitet.Og endnu mere utroligt, at
medieme ikke kaster sig over de grundlaggendecentralisom overaltgennemstrommerdanskposeringstendenser,
litik. Na,hd os nu ikke blive for alvorlige- lad os endnuen
mandagdiskuteretsrkleder!

