
Bidrag som bilag – til evalueringen af regeringsdeltagelsen

Jeg vil opfordre landsledelsen til at beslutte, at der til rapporten vedlægges 
et bilag med de indsendte bidrag (inkl. de skriftlige interviews og både 
opfordrede og uopfordrede bidrag).

Evalueringen er et arbejde, vi skal kunne lære af.  Tilgængelige bidrag kan 
øge vores mulighed for at lære af det skete. De kan uddybe den sammen-
fattende rapport og de kan perspektivere det, der står i rapporten. 

Når man laver en sammenfatning, så kan man aldrig få det hele med. Man 
må naturligvis skære noget fra, forenkle nogle beskrivelser m.m. Dermed 
går der noget tabt. Det kan udvalget kompensere for ved at vedlægge de 
indleverede bidrag som bilag.

En sammenfatning vil altid have nogle bestemte synsvinkler på et materia-
le. Der kan være dele af virkeligheden, den slet ikke fanger. Der kan også 
være dele af virkeligheden, man vælger ikke at tage med. Det bliver derfor, 
selvom man vil gøre det bedst muligt, et farvet dokument. Det kan man 
kompensere for ved at vedlægge de indleverede bidrag som bilag.

Hertil kommer, at det udkast, der er lagt ud på medlemsforummet i min 
optik har alvorlige mangler og er farvet af en bestemt måde at se før og 
under regeringsdeltagelsen på. Der er f.eks. ikke noget om partikulturen og 
den betydning, den har haft. Den smule, der står er mildest talt farvet. Der 
er vendinger og mangelfuld forløbsanalyse, som tilslører væsentlige forhold
til forståelse af det skete. Det har jeg uddybet i nogle kommentarer i 
opslaget på medlemsforummet, hvor den foreløbige rapport er lagt ud.

Hvis der ikke bliver vedlagt bilag med bidragene, vil evalueringen i mine 
øjne komme til at fremstå som en ’statsautoriseret’ tolkning. Som den 
eneste ene. Som en rapport, der ikke vil vise sit grundlag. Det vil ikke være 
klædeligt. Det vil også være ærgerligt, hvis et tema om manglende åben-
hed bliver en væsentlig diskussion efterfølgende, i stedet for en diskussion 
om, hvad vi kan lære fra SF’s ageren i perioden og forhold der påvirkede 
den. Det kan også få den konsekvens, at nogen – og i blandt nok også mig 
selv – vil synes, at der er behov for en alternativ/supplerende rapport, som 
nogen så vil lave.
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Jeg synes ikke jeg har hørt nogle klare argumenter imod at vedlægge 
bidrag som bilag.

En har nævnt, at bidragene er indsendt til udvalget med udvalgets løfte, om
at de ikke blev offentliggjort eller kun blev brugt uden forfatternavn. Det er 
derfor nødvendigt at spørge skribenterne, om deres bidrag må vedlægges 
som bilag, og bliver det et nej, så kan de ikke vedlægges. Men det skulle 
være en overkommelig opgave at sende mail rundt til dem, der har 
bidraget.

Det er også nævnt, at det var opgaven at lave en sammenfatning og at 
udvalget derfor naturligvis må beskære og vælge noget fra. Det er ind-
lysende rigtigt, at der sker i en rapportskrivning, men det indebærer ikke, at 
der ikke kan vedlægges bilag.

Det er også nævnt, at bilagene samlet måske ikke vil give et skævt billede 
af vurderinger af regeringsdeltagelsen i SF. Det synes jeg er en skæv 
betragtning. Bilaget skal og kan aldrig blive udtryk for den almindelige 
mening eller en gennemsnitssynsvinkel. Bidragene i et bilag skal bidrage 
med mere information og ved at vise forskellige synsvinkler og tolkninger af
det, der skete. Det må så være op til læserne at vurdere og bearbejde det 
læste. 

Jeg kan kun se, at vi får et bedre grundlag for diskussion, når også 
bidragene er tilgængelige.

Med venlig hilsen

Knud Erik Hansen

 


