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Stueren
Der findes mennesker der er meget optaget af at opdele verden i de gode og de
onde. Og så gælder det naturligvis om at sikre sig at man selv tilhører de gode.
Men lige så vigtigt er det naturligvis at finde nogen man kan kalde onde. Der er
jo ikke meget ved at have en glorie hvis alle andre også har en.
Da vores tidligere statsminister fra folketingets talerstol sagde om Pia
Kærsgaard at hun aldrig blev stueren, da sendte han derfor naturligvis først og
fremmest et signal til vælgerne om sig selv. Nemlig at han, Poul Nyrup
Rasmussen, per definition er en rigtig pæn, velopdragen og politisk korrekt lille
vovse, mens Pia Kærsgaard per definition er en ond og beskidt køter.
Således bliver verden så nem at have med at gøre. VI kender det fra utallige
sammenhænge.
Under den kolde krig valgte mange af de gode stuerene opinionsdannere at
tilslutte sig de såkaldte fredsbevægelser. Bevægelser som mente at vestens
svar på sovsjetunionens oprustning skulle være at vis elv nedrustede. Man gik
jo ind for fred.
Virkeligheden var naturligvis at dem der ønskede oprustning ikke gik mindre ind
for fred, men blot mente at oprustning var den bedste måde at sikre freden.
Den diskussion ønskede fredsbevægelsen imidlertid ikke. Det var rigeligt for
den at tage patent på ordet fred og derved på forhånd definere dem som gik ind
for en anden politik som krigsgale mordere.
Men hvad skal det menneske der ved om sig selv at han god og stueren vovse
så gøre hvis han af taktiske grunde bliver tvunget til at gå ind for en politik som
hidtil kun har været repræsenteret af de beskidte køtere?.
Ja, så siger man naturligvis at den politik der før var ond fordi den blev foreslået
af de onde, nu er god fordi den bliver foreslået af de gode.
Det er da også hvad fire socialdemokrater og en enkelt SF’er gør i deres nye
bog som helt ned i sin titel signalerer forfatternes godhed. ”Forsvar for
fællesskabet” hedder bogen.
I den foreslår de gode forfattere en indvandrings og integrationspoltik der er
mindst lige så restriktiv som noget den onde Pia Kærsgaard hidtil er kommet
frem med. Målet er så vidt muligt at stoppe for yderligere indvandring.
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Blandt forfatterne er LO’s næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger, og da hun
bliver spurgt om hun nu ikke har lagt sig på linie med Pia Kærsgaard, så svarer
hun, at nej det har hun så sandelig ikke.
For som hun siger: ”Hvor højrefløjen kæmper mod indvandring, kæmper
venstrefløjen for fællesskabet.”
Hvad betyder det? Jo de betyder at de samme politiske forslag som hidtil har
været onde fordi de kom fra den per definition onde højrefløj, nu ved det rene
og skære trylleri er blevet gode fordi de kommer fra den per definition gode
venstrefløj.
Logik for burhøns. Eller måske logik for politisk korrekte stuerene vovser.
Jeg er god fordi jeg er god og du er ond fordi du er ond.
Godmorgen.
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