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J
eg har i hele mit liv aldrig set så
langvarig, sammenbidt og smålig
en kampagne som dén imod Helle
Thorning-Schmidt. 

Siden hun stillede op til for-
mandsposten hos Socialdemokra-

terne, har tabloidpressen på deres grim-
me gule spisesedler igen og igen hånet
hende for alt fra Gucci-taske over såkaldt
skattesag til dårlige meningsmålinger, og
for at komme endnu en omgang infami i
forkøbet har hun altså nu været nødt til
sammen med sin mand at kommentere,
hvad man skulle mene kun angik dem
selv, nemlig deres ægteskab.

Til spørgsmålet om, hvorvidt statsmini-
sterens mand er homoseksuel, siger hun,
at hun ikke synes, det er et spørgsmål,
man skal svare på, og dette statement gi-
ver god mening for en person som mig,
der er vokset op i en tid, hvor statsmini-
stre som Viggo
Kampmanns og
Jens Otto Krags
vidtløftige privat-
liv ikke vedkom of-
fentligheden, med-
mindre det berørte
deres forvaltning
af embedet. 

Men med alle de
goder, den seksuel-
le frigørelse bragte
os, røg der også et
kernesundt barn
ud med badevandet, nemlig det gode
borgerlige skel mellem offentligt og pri-
vat, så vi nu lever i en tid, hvor det private i
sandhed er politisk, og Thorning-
Schmidt derfor nødt til at fravige sin prin-

cipielle holdning og alligevel
udtale sig om sin mands seksu-
alitet, skønt den da må være
hans egen sag og ikke har et
hak med hendes evner som
statsminister at gøre.

Ikke mindst en statsminister
må være mand for kritik af sin
politik og sin embedsførelse,
men noget – som jeg kun kan
betegne som en udhuling og
vulgarisering af begrebet kri-
tisk journalistik – er sket, for al
ramsaltet debat og hård politisk
kamp til trods mindes jeg sim-
pelthen ikke, at skriverierne om
en Anker Jørgensen, Poul Schlü-
ter, Poul Nyrup eller Anders Fogh
Rasmussen fokuserede tilnær-
melsesvis så meget på personer-
ne og så lidt på deres politik, som
tilfældet er for Helle Thorning-
Schmidt. 

FULD AF BANGE forudanelser har
man set pressen bygge politikere
som Naser Khader, Lene Espersen
og Villy Søvndal op til en gude-
størrelse, hvorfra de virkelig kun-
ne rives ned, og når besættelsen af
personer i det hele taget vokser
helt ud af proportioner i disse år,
skyldes det måske et dramaturgisk
behov for ’sager’ i et udjævnet poli-
tisk landskab, hvor de ideologiske
forskelle fløjene imellem er mind-
sket i en grad, så kun få borgerlige
vil afskaffe velfærdsstaten og de
færreste venstreorienterede undsi-
ge markedet. Men heller ikke dét
forklarer, hvorfor mange medier til-
syneladende mener, at vores nuvæ-
rende statsminister siden dag ét i sit
politiske liv ikke har kunnet gøre
noget som helst rigtigt. 

Måske skulle man trods alt lige
komme sig over, at en statsminister

godt kan være en kvinde, og måske er
baggrunden for øgenavnet ’Gucci-Helle’,
at hun ikke lever op til fordommene om,
hvordan man skal se ud, når man kom-
mer fra Ishøj, og muligvis har man så og-
så lige skullet vænne sig til, at man ikke –
som i min barndom – behøver at veje 150
kilo og ryge cerut for at være en ægte soci-
aldemokrat. 

Men for resten af pengene fatter jeg
simpelthen ikke den irrationelle animo-
sitet, Helle Thorning-Schmidt mødes
med.

TIL GENGÆLD er det tydeligt, hvor ska-
deligt det er for demokratiet, at de fak-
tiske politiske problemer fortoner sig i
den fælles samtale til fordel for en (po-
sitivt eller negativt) følelsesstyret
kredsen om personer. Jeg er ikke så
idealistisk at forestille mig et i abso-
lut forstand oplyst offentligt ræson-
nement, for mennesker forholder
sig nu engang ikke kun til argumen-
ter, men også til knap så rationelle
sym- og antipatier. Men netop der-
for er det vigtigt at disciplinere sig,
så debatten i videst muligt omfang
styrer uden om det værste føleri
og adresserer de reelle politiske
spørgsmål og uenigheder.

For er personfikseringen un-
dergravende for demokratiet, le-
ver det til gengæld af uenighe-
derne, så når Özlem Cekic fast-
holder sin dissens, og Preben
Wilhjelm i sin nye bog leverer
en knaldhård politisk kritik af
regeringen, er det lige så sundt
for den demokratiske samtale,
som personsagerne er usun-
de.

Selv havde jeg aldrig tålt
mosten, men hurtigt taget
mit gode tøj og gået med et
»Pis mig i øret«, så uanset
om jeg har været enig eller
uenig med Helle Thorning-
Schmidt, har jeg den stør-
ste respekt for, at hun – lige-
gyldigt hvor personligt
hun angribes – hver gang
forsøger at bringe diskus-
sionen tilbage til de poli-
tiske og samfundsmæssi-
ge problemer, der burde
være hovedsagen. 
kultur@pol.dk
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SØREN ULRIK THOMSEN

Digteren Søren Ulrik Thomsen mindes ikke, at
interessen for en Anker Jørgensen, Poul Schlüter,
Poul Nyrup eller Anders Fogh Rasmussen var 
så personfikseret og så lidt fokuseret på politik,
som tilfældet er for Helle Thorning-Schmidt.
Hvad blev der af den demokratiske samtale, 
spørger han i dette essay. 
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