Hold fokus og tal ordentligt.
Af: Kent Falkenvig (V), 1. Viceborgmester i Herning Kommune.
Jeg er på juleferie, og har tid til at fundere over det forestående valg til folketingen.
Derfor dette læserbrev.
Hvorfor er der så stor forskel på at være kommunal politiker og folketings politiker.
Når en af Herning Kommunes 31 byrådsmedlemmer får en god ide, forsøger vi andre at
bakke op.
Fordi det er godt for Herning Kommune.
Når en af vore 179 folketingsmedlemmer får en god ide, forsøger dem i den anden side
af salen, at tale forslaget ned.
Ikke fordi det er godt for Danmark, men fordi det måske er godt for deres egen
profilering.
Prøv at tænke på hvor langt vi – sammen – kunne flytte Danmark, hvis vi i stedet
bakkede op.
Som byrådspolitiker vil jeg rigtig gerne diskutere politik. Absolut helst lokalpolitik, men
også gerne landspolitik. Men når jeg i private sammenhænge snakker med folk, er det
ikke altid, hvem der har de bedste visioner for Danmarks fremtid, der fylder mest.
Nogle gange er det mindst lige så vigtigt, hvem der drikker øl med hvem, hvem der
betaler for politikernes undertøj, og hvem der holder med Brøndby.
Her kan jeg i øvrigt konstatere, at det ikke giver mange stemmer på vore kanter at
holde med Brøndby.
Og hvis vi ikke kan finde ud af, hvor vi skal sætte vores kryds, laver medierne
”troværdighedslister”, hvor det tilsyneladende giver størst troværdighed, hvis man ikke
tager ansvar. Jeg respekterer disse lister, og anerkender til fulde, at de er med til at
flytte stemmer, men for pokker hvor er det dog meget lettere at kritisere de ideer, som
andre kommer med, end selv at tage ansvaret på egne skuldre og være med til at
beslutte noget.
Jeg anerkender, at det kan betyde tabte stemmer for yderpartierne at tage ansvar, men
det ville være en gevinst for Danmark.
Og det er vel det, det i sidste ende handler om.
Så fra mit ferieparadis skal der lyde en opfordring til, at vi i den kommende valgkamp
sætter politik over personer, Danmark over partierne og taler pænt til hinanden.
Jeg stemmer i øvrigt på Kristian Jensen.

