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Succes på Borgen Bent Winther Hent PDF Forholdet mellem politikere og vælgere er havnet i en dyb krise
forårsaget af de seneste årtiers udvikling mellem pressen, politikerne og spindoktorerne. Der er efterhånden
tale om et våbenkapløb, hvor journalisterne tager stadigt skrappere metoder i brug for at få deres nyheder,
mens politikerne beskytter sig bag et tykkere panser på opfordring af deres ”særlige rådgivere”. Taberne i

denne kamp er demokratiet og vælgerne, som bliver snydt igen og igen. Og måske i lige så høj grad
politikerne, som er reduceret til statister i et spil, de ikke længere kan styre. Succes på Borgen har den

moderne politiker i fokus. Hvordan skal han eller hun navigere i farvandet mellem vælgere, kommentatorer
og medier for at få sine budskaber igennem – og ikke mindst blive genvalgt? Hvordan skal man tackle de

mere og mere udbredte personsager, der fjerner fokus fra det politiske budskab? Og har spindoktorerne og de
politiske kommentatorer reelt overtaget politikernes rolle? Gennem konkrete eksempler fortæller en række
nuværende og tidligere toppolitikere, hvordan de oplever pressen. Journalister og andre mediefolk giver svar

på tiltale, og spindoktorerne forklarer, hvorfor netop de er en nødvendig del af et moderne folke styre.
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