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De svarer ikke Christian Kock Hent PDF Hvad har politikerne gang i, spørger Christian Kock i De svarer
ikke for så at undersøge, netop hvad det er, politikerne gør, når de gang på gang forplumrer, fordrejer eller

forpasser ellers vigtige debatter og diskussioner.

Gennem flere år har Christian Kock fulgt debatten og samlet eksempler på, hvor godt og hvor galt det kan gå,
når politikere og meningsdannere diskuterer med hinanden og med offentligheden. Resultatet er en kritisk
analyse af den danske politiske debat og frem for alt af alle de måder, hvorpå de folketingsvalgte politikere
gang på gang sender diskussionen på vildveje ved hjælp af en række tilbagevendende uskikke: Det handler
om vildledende talfusk, "stråmænd", ikke-svar, fortielse, fordrejning, affejning, bevidste misforståelser,

"omvendt lommetyveri" og meget mere. Et særligt kapitel tager indvandrerdebatten under luppen og kritiserer
begge sider. Har man først fået øje på politikernes mest almindelige unoder, er man bedre klædt på til at

forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat.

De svarer ikke er en kontant og meget håndgribelig kritik af politikere, der fordrejer og forplumrer debatter,
og af uforberedte journalister, der alt for let lader politikerne komme af krogen.
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