KÆRE LOKALPOLITIKERE I NORDJYLLAND

Og i mine øjne er dette udsagn af Frank Jensen en førstehånds-bekræftelse på den rejste kritik, nemlig at en ung
justitsminister som parti og presse udråber til fremtidens
statsminister,
rent ud sagt - bedårer - den retspolitiske ofProblemets kerne er dette: Et justitsmordsoffer (læs: loven)
fentlighed.
står langt stærkere over for en ældre justitsminister som
har lagt statsminister-ambitionerne bag sig, end over for en
ung justitsminister som parti og presse har udråbt til Og i søndags, 14/1-07 skrev Berlingske så: "Tidligere justitsminister og socialdemokratisk kronprins Frank Jensen er
'fremtidens statsminister'.
tilbage i en nøglerolle i sit parti.. I morgen skal Frank JenI PRAKSIS har denne retspolitiske kritik været rejst i to år sen forelægge kommissoriet 'Danmark i en ny tid - hvad
nu, og det drejer sig om de tre justitsministre og kronprin- skal vi leve af?' for partistyrelsen, og så skal de øvrige medlemmer til udvalget vælges.. Han har trukket sig langt tilser m/k: Pia Gjellerup, Frank Jensen og Lene Espersen.
bage fra daglig politik, har fået poster i erhvervslivet, er
Frank Jensen og Pia Gjellerup har begge meddelt offentligt blevet formand for Aalborg Universitet.. 'Jeg står fast ved
at de trækker sig tilbage fra politik, tilsyneladende som min beslutning om at forlade politik efter næste valg..' siger
deres pragmatiske svar på den rejste kritik; så nu må Frank Jensen"
OM RETSPOLITIKKEN OG LENE ESPERSEN
web-brev 2, 18/1-07 + 14/2-07 + 3/11-07

det være Lene Espersens tur!
FRANK JENSEN, han lovede at trække sig tilbage fra politik ganske kort tid efter at den retspolitiske kritik blev rejst
for to år siden.
Kritikken blev rejst 11/1-05, 20/1-05 osv mens der var folketingsvalgkamp og derpå opstillingsrunde til formandsvalget i socialdemokratiet; men så! allerede 1/3-05 annoncerede Frank Jensen at ville træde ud af politik hvis Helle
Thorning-Schmidt vandt formandsvalget!
Og med den melding tabte han på forhånd formandsvalget!
Dyb respekt og hatten af for det!

PIA GJELLERUP, LYKKETOFTS KRONPRINSESSE: Hun har
netop meddelt at hun træder ud af folketinget om få uger.
Det skrev Berlingske 12/1-07 hvilket er ganske få dage
efter at den retspolitiske kritik endnu engang var blevet rejst, nemlig 13/12-06 på Christiansborg og så igen
8/1-07 i b7 på nettet.

Berlingske, 12/1-07: "Socialdemokraternes Pia Gjellerup
forlader Folketinget i begyndelsen af februar for at blive leder af Danmarks Jurist og Økonomforbunds (DJØFs) politiske afdeling.. 'Jeg har lagt både tid, kræfter og engagement
i gerningen - og det i et sådant omfang, at jeg vist for længe siden har afleveret et helt arbejdsliv i dansk politik' siger
Her kan du se hvordan aviserne reagerede:
Berlingske, 2/3-05: "Frank Jensen forlader Folketinget ved Pia Gjellerup."
næste valg, hvis han ikke bliver formand for Socialdemokraterne. Hans modkandidat Helle Thorning-Schmidt opfordrer MEN LENE ESPERSEN ...
ham til at blive og kæmpe.. han beskriver sin beslutning
som 'rent personlig', men peger også på hensynet til parti- ALTSÅ ER DET NORDJYDERNE der sidder med vor tids
mest afgørende retspolitiske beslutning.
et.."
Information, 3/3-05: "Har Frank Jensen scoret et politisk Og det bør I gøre jer bevidst: Står der ledige stillinger på
selvmål af de sjældne? Eller har han snarere optrådt med AAU og i DJØF og venter på sådan en som Lene Espersen?
en ærlighed, der ikke ofte opleves i politik? Meningerne er Er Lene Espersen selv i stand til at drage konsekvensen af
landets bedårede retstilstand? Eller må vælgerne i Nordjylstærkt delte efter hans meddelelse om.."
Fyns Stiftstidende, 3/3-05: "Du skal ikke true med at gå, du land træde i karakter og træffe valget for hende?
skal true med at blive!.. Det var meget uklogt at komme
I så fald er det jer lokalpolitikere i Nordjylland som vi alle
med den melding nu.."
Politiken, 3/3-05: "Det er indlysende at Frank Jensen - uan- må håbe på!
set om meldingen kommer af et ærligt hjerte - har overveMit standpunkt i sagen fremgår af web-brev 3 på www.b7.dk
jet de strategiske konsekvenser af at true med at gå.."
Vh Bo Neumann, www.b7.dk, 18/1-07 + 14/2-07
Men hvad er da strategien? Det får vi en ide om 26/3-05
hvor Jyllands-Posten har overladt sin kronik til Frank Jensen
- hvilket er ganske usædvanligt, ja: Det lignede en fælde! Sidste nyt
Og - ganske rigtigt! - dagen efter er Poul Nyrup på forsiden Politiken
af Jyllands-Posten hvor han brutalt undsiger sin tidligere ju- 3/11-07:
stitsminister og peger på Helle Thorning-Schmidt.
Men set i netop dette lys er det interessant at Frank Jensen
ikke kun var i Jyllands-Postens kronik den 26ende; han var
nemlig også i Nordjyske Stiftstidende den dag! og dér afslørede han - et rationale for eftertiden! - med sin uudgrundelige strategi ... en livsindsigt at tage nøje ved lære af:
"Det har på mange måder været en oplevelse af, at det ikke var det, jeg lavede her og nu, som jeg blev bedømt på.
Uanset om jeg var forskningsminister eller justitsminister,
så var det en fjern fremtid, man vurderede mig på." siger
Frank Jensen til Nordjyske Stiftstidende, dagen inden han
dømmes ude og færdig af Poul Nyrup i Jyllands-Posten.

