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Dette er en leder: Jyllands-Posten er en liberal avis, hvilket kommer til udtryk på lederplads –
mens journalistikken lever sit eget, frie og uafhængige liv. Vi skelner skarpt mellem journalistik og
meningsstof.
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Man siger, at magt korrumperer. For Britt Bager har det kun taget
en valgperiode at bevise det
Hvordan Britt Bager kan være steget til posten som politisk ordfører i et
regeringsbærende parti som Venstre, fortaber sig i tågerne.

Folketinget har det tankevækkende svært med at håndtere egne forhold, så de dels
flugter med de krav, der stilles til borgerne, dels rammer pænt inden for skiven, når det
gælder almindelig redelig adfærd.

Seneste eksempel er afsløringen af, at Venstres politiske ordfører, Britt Bager, i
forbindelse med folketingsvalget i 2015 har modtaget 100.000 kr. i støtte fra en
virksomhedsejer. Støtten er opdelt i fem portioner på 20.000 kr. fra hvert selskab, der
dog alle ejes af én og samme person.

Opdelingen er ingenlunde tilfældig, idet Folketinget i al sin mangel på visdom har
vedtaget, at donationer på op til 20.000 kr. kan ske i fuld anonymitet. Ovennævnte
manøvre er således næppe ulovlig, men strider til gengæld med enhver form for
anstændig adfærd for et medlem af Folketinget, da ingen kan være i tvivl om, at der er
tale om et bevidst forsøg på at omgå loven.

En politisk ordfører er almindeligvis en person, der kan tale ikke blot sin, men også sit
partis sag, men i det konkrete tilfælde har Venstres politiske ordfører været
overordentlig karrig med ordene.

Hun har i skrivende stund ikke villet stille op til et interview, men til bl.a. Altinget alene
svaret skriftligt på spørgsmål, hvilket ikke kun er svagt; det er patetisk. I alle svarene er
omkvædet det samme: »Det er ikke mig som person, der har modtaget pengene, men
min daværende valgkreds … Det er sådan, loven er, og den skal vi alle sammen følge.«

Hvordan kan vi vide, at de 100.000 kr. til Britt Bager ikke er
ledsaget af krav om politiske modydelser? Hvordan kan vi vide, at
pengene ikke er brugt privat? Hvordan kan vi vide, at Britt Bager
ikke er korrupt?
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Hvordan Britt Bager kan være steget til posten som politisk ordfører i et
regeringsbærende parti som Venstre, fortaber sig i tågerne i gruppeværelset, men det er
temmelig ildevarslende, at partiet på vej ind i en valgkamp er så svagt kørende på så
vital en post.

Britt Bagers mildest talt særegne syn på de 5 gange 20.000 kr. deles ikke af andre.

Ikke blot er Britt Bager politisk ordfører. Hun er også uddannet jurist og bør derfor om
nogen vide, at love ikke kun skal tages bogstaveligt. Man skal også nærlæse
intentionerne bag loven, hvilket har fået juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, Aarhus
Universitet, til at sige, at »det er ikke decideret ulovligt, men i strid med lovens ånd«.

Natascha Linn Felix, formand for Transparency International Danmark, kalder
donationen for »moralsk kritisabel«.

»Den lovgivning, der er på området, er udtryk for en lukkethedskultur. Denne sag er et
tydeligt eksempel på, at man skjuler, hvem der støtter partierne økonomisk uden
formelt at bryde loven. Det er præcis derfor, at hullet i loven bør lukkes,« siger hun til
Politiken.

Enig! 

Kravet om fuld åbenhed med samtlige donationer til politikere og politiske partier
hviler på ønsket om at kunne forhindre den korruption, der martrer mange andre
samfund.

Hvordan kan vi vide, at de 100.000 kr. til Britt Bager ikke er ledsaget af krav om
politiske modydelser? Hvordan kan vi vide, at pengene ikke er brugt privat? Hvordan
kan vi vide, at Britt Bager ikke er korrupt?

Vi har kun Britt Bagers ord for, at alt er på den rigtige side af loven, og hun har sandt
for dyden ikke styrket sin troværdighed med denne sag. Den eneste forstandige løsning
er at lægge alt frem, da fuld åbenhed er en enestående virkningsfuld modgift over for
mytedannelser.

Man siger, at magt korrumperer. Britt Bager har kun siddet i Folketinget i én
valgperiode. Længere tager det altså ikke.

 

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de
seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik

https://jyllands-posten.dk/service/topnyheder/
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her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter
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