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Børsen mener: Har Venstre forstået at hegnet
er rykket?

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, forholder sig til lovens ord, men ikke intention. Arkivfoto: Liselotte
Sabro/Ritzau Scanpix
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Der er gode grunde til at sikre åbenhed om pengestrømme i
politik. Kan en pose penge give hurtig adgang til en
minister eller toppolitiker? Spiller donationer en rolle i
lovgivningsprocessen - eller når attraktive poster skal
besættes? Vælgerne skal have chancen for at få indsigt. 
 
Lykkeligvis opfattes Danmark ifølge Transparency
International som det mindst korrupte land i verden, når
det kommer til den offentlige sektor. Men hvad angår
pengestrømmene i politik, er der en del tilbage at ønske.
Europarådets antikorruptionsenhed Greco kritiserede sidste
år Danmark for at undlade at leve op til en række
anbefalinger om bl.a. at sikre større indsigt i politikernes
økonomiske interesser. "Hvis man er kendt for at være god
og med meget lidt eller ingen korruption, bør man føre an
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med et godt eksempel. Det ville jeg forvente, og det sker
ikke. Derfor er jeg bekymret," sagde generalsekretær
Gianluca Esposito til Ritzau. 
 
I disse uger må man spørge, om de centrale magtpartier er
bærere af de gode eksempler? 
 
Svaret må være nej. De forsøger snarere at klamre sig til en kultur, der får tæsk på mange
samfundsplaner, og som mest af alt ligner gårsdagens arbejdsmetode: Forestillingen om,
at hvis noget lige præcis ikke er ulovligt, er det også i orden. 
 
Venstres politiske ordfører, Britt Bager, og partifællen Marcus Knuth har i forbindelse med
2015-valget modtaget bidrag, der blev kanaliseret gennem forskellige selskaber. Dermed
kan en giver opretholde anonymitet, selvom de samlede donationer løber langt op over
20.000 kr. - grænsen for, hvornår giverens navn skal være offentligt. 
 
Der er intet ulovligt i fremgangsmåden. Bager har da også henholdt sig til, at reglerne er
fulgt til punkt og prikke. Flere eksperter har imidlertid kaldt metoden i strid med ånden i
loven. Eksempelvis har juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, der var medforfatter på
Justitsministeriets betænkning om partistøtte i 2015, slået følgende fast i Politiken: "Når
det kommer til lovens "ånd", er det almindelig juridisk metode at se på lovens forarbejder,
og her fremgår det entydigt, at formålet med 2017-ændringerne var øget åbenhed." 
 
VLAK og Socialdemokratiet forsøgte med en aftale i 2017 at overbevise om, at de nu havde
sikret øget åbenhed. Bl.a. ved at præcisere, at det er forbudt at modtage anonyme bidrag,
der overstiger beløbsgrænsen på godt 20.000 kr. Den seneste tids debat demonstrerer, at
smutvejene fortsat er til stede. Der er ikke udsigt til opstramninger - selvom partierne har
bevilget hinanden store ekstra offentlige tilskud i gruppestøttemidler. Ulysten til reelt
større åbenhed hersker hos både de borgerlige og Socialdemokratiet, der især kan lukrere
på mere indirekte støtte via fagbevægelsen. Bl.a. via praktisk hjælp, og når fagbevægelsen
bruger penge på kampagner. 
 
Både Venstre og Socialdemokratiet må imidlertid forstå, at de selv er med til at rykke
hegnspæle i disse år. Fornemmelsen af voksende tillidskløft mellem befolkning og
magthavere har ført til løbende lovstramninger og krav om mere forsvarlig moralsk ageren
fra alle samfundsaktører.  
 
Ikke mindst Venstre-folk bør have Bertel Haarders generelle opsang i Berlingske i
baghovedet: "Det er vigtigt for mig at sige til alle, der kalder sig selv for borgerlige, at det
ikke er nok, at en handling er lovlig. Den skal også være ordentlig."
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