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Aktuelle citater - vurderet af Anders 
Samuelsen (NA) 
RÆSON beder en politiker eller kommentator vurdere 4 udvalgte citater, 

der cirkulerer i nyhedsstrømmen: 

 

"Overrumplet måtte jeg 
tilstå, at jeg aldrig havde 
anfægtet den officielle 
forklaring på 9/11..." 
Journalist og EP-kandidat for 

Venstre Morten Løkkegaard, i 

klumme i MetroXpress, 1/8 2006 
 

"Hvis verden ikke er i 
stand til at stoppe Rusland 
her, kan russiske tanks og 
faldskærmstropper dukke 
op i enhver europæisk 
hovedstad." Sekretær for 

Georgiens nationale sikkerhedsråd, 

Alexandar Lomaya i New York 

Times.
1  

 

"Vi har ikke lavet det her 
samarbejde, fordi vi gerne 
vil i regering. Vi har gjort 
det, fordi vi gerne vil lave 
et fælles integrations-
udspil." SF-formand Villy 

Søvndal, interview til Politiken om 

ugens S-SF-udspil 16/8  
 

"Barack Obama er u-
vælgelig [unelectable] - 
undtagen måske mod 
hunnerkongen Attila." Mark 

Penn, toprådgiver for Hillary Clinton: 
intern email fra marts 2007.
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1 
http://www.nytimes.com/2008/08/10/world/eur

ope/10georgia.html?hp=&pagewanted=print 
2
 i denne uge bragt af The Atlantic: 

http://www.theatlantic.com/a/green-penn-3-

19-07.mhtml 

Hold nu op, Morten Løkkegaard! Den konspiratonsteori er så 
sommersyg, at den ikke er værd at ofre en kommentar på. 
 
 
 
 
 
 
 
Selvfølgelig må en sekretær i Georgiens nationale sikkerhedsråd 
komme med en udtalelse af denne karakter. Men den kan ikke danne 
grundlag for en vurdering af situationen set fra EU's side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette citat indeholder kun én selvfølgelighed. Det er selvfølgelig ingen 
hemmelighed at Villy Søvndal gerne vil i regering med socialdemo-
kraterne, og selvfølgelig er vejen dertil at de laver et fælles 
integrationsudspil. Så de har gjort det af nød - ikke af lyst. Derfor har 
Villy måttet begå politisk vold mod sig selv - og Helle har gjort det 
samme mod Auken-fløjen, mine gamle venner i Det Radikale Venstre 
og måske endda mod sig selv. Opgaven for dem er, har de besluttet sig 
for, at gøre sig mere tiltrækkende for vælgerne end VKO-regeringen. 
Det vil så vise sig om det kan lykkes for den dynamiske duo. 

 
 
Den vurdering siger mere om Mark Penn end om Barack Obama. 
Penn, som er en spindoktor af Karl Rove-typen, bærer en væsentlig del 
af skylden for at Hillary Clintons kampagne ikke lykkedes. Derfor må 
hans vurdering af Obama selvfølgelig have været af denne 
karakter. Hillary blev lullet i søvn - og så gik det galt.  

Mailen fortæller alt om hvorfor man skal være på vagt når man 
hører eller læser forenklede og alt for kontante analyser - hvad enten 
de er forfattet af spin-doktorer eller såkaldte politiske eksperter, der 
fører sig frem under betegnelsen "kommentator". Udsagnet minder 
mig om Qvortrups seneste underholdende og kontante udsagn - hvor 
han lover at æde en hat hvis Ny Alliance klarer spærregrænsen ved 
næste valg. Qvortrup - du kan godt begynder at sætte vand over! :-) 


