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Politiken jagter venstreintellektuelle

Politiken får svar fra en fræk venstreintellektuel. Tegning poj.

Per-Olof Johansson
Som læser er jeg temmelig ligeglad med, hvilken etiket folk selv har lyst til
at fremtræde med – jeg prøver på at vurdere dem på deres argumenter. Men
selvfølgelig vil jeg gerne vide, hvis de f.eks. er fanget ind af CEPOS eller
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd eller ansat på USA’s ambassade. Men
hvorfor kalde sig selv højre– eller venstreorienteret? - det er jo som at afskære sig fra at bruge dette eller hint argument.
Som et let gennemskueligt debattrick har kulturministeren efterlyst venstreorienterede intellektuelle debattører. I noget som skal forestille en jobannonce, søger Politiken så på fandens fødselsdag sådanne – under 50 år. Eller
måske søger de bare én eneste, som får chancen for at sætte dagsordenen for
sommerens debat. Annoncen er underskrevet af opinionsredaktøren. Han må
jo om nogen vide, at der blandt de utallige kortere eller længere indlæg Politiken hver dag modtager og siger nej tak til, ikke findes venstreorienterede,
som det er værd at lytte til. Ellers kunne han jo løbende have bragt deres
indlæg. Modsat lyder det også underligt, at der herude blandt os læsere skul-
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le være venstreorienterede debattører af nogen som helst standard, som ikke
har sendt indlæg til Politiken plus minus og lig med 900 ord. Han åbner op
for, at han kan have overset en og anden. Nu skal altså en af dem hæves op
som Politikens fund sommeren 2011. Den side, som nu bruges på dette
mærkværdige initiativ, kunne med fordel være brugt på at bringe et par
stykker af de indlæg, som avisen har afvist af ’pladsmangel’. Det vil være
djævelsk snedigt, hvis det indlæg, Politiken ender med at anvende, bliver et
redaktionen afviste for trekvart år siden. Jeg tror, en variation over noget
tidligere afvist må være uundgåeligt. Nu skulle det altså hjælpe synspunkterne på vej at skrive i emnerubrikken ’Venstreorienteret debattør på Politiken’. Vedkommende kan roligt regne med at blive mødt med læserens mistænksomhed alene ved at bide til bolle på en sådan opfordring.
PS. Der er også et afsnit kaldet ’løn’. Det fortjener at blive citeret i sin helhed: I første omgang får du offentliggjort et markant indlæg i denne sektion.
Indlægget vil erfaringsmæssigt føre dig til en tur i Deadline 22.30, P1 Debat, TV2 News og eller DR’s Debatten. Altså, indsatsen skal bære lønnen i
sig selv, løfterne om de afsmittende effekter er jo ganske gratis for redaktionen og måske uden enhver realitet. Hvem sidder i de pågældende redaktioner og ønsker at demonstrere sig afhængig af Politikens sommerføljeton?
Og hvis de lever op til Politikens forventninger – vil jeg som læser da helt
klart dømme miljøet som ’sammenspist’!



Per-Olof Johansson 11.6.2011

side 2 af 2

