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Den hemmelige socialdemokrat Anonym Hent PDF DEN HEMMELIGE SOCIALDEMOKRAT er en insider-
beretning om kliker og kammeratskab i landets store arbejderparti. En bog fuld af sandheder og sejlivede
rygter, forfattet af et anonymt medlem af Socialdemokratiets folketingsgruppe, der med humor og bid gør

status over sit parti efter ni år med Helle Thorning-Schmidt. "Til festen efter kommunalvalget var regeringen
kun repræsenteret af statsministeren og den nye forsvarsminister Nicolai Wammen, der havde smurt

mundlæderet med vaseline og fortsatte sin charmeoffensiv over for Helle i håbet om at presse sig selv og sine
nærmeste længere op i partihierarkiet. Men Wammens indbydende hvisken rungede i den mennesketomme
sal. Aftenen var en regulær ydmygelse, og vi få, der var mødt frem, fik ubehagelige mindelser om valget i
2005, hvor Lykketoft blev ladt alene med hele partiets fiasko. Resten af partitoppen havde endnu en gang

demonstreret, hvor stærkt sammenholdet var i nederlagets stund. Var det en slags generalprøve på sidste akt i
dramaet om Helles afgang, vi var vidner til?"
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af sandheder og sejlivede rygter, forfattet af et anonymt medlem af
Socialdemokratiets folketingsgruppe, der med humor og bid gør
status over sit parti efter ni år med Helle Thorning-Schmidt. "Til
festen efter kommunalvalget var regeringen kun repræsenteret af
statsministeren og den nye forsvarsminister Nicolai Wammen, der

havde smurt mundlæderet med vaseline og fortsatte sin
charmeoffensiv over for Helle i håbet om at presse sig selv og sine
nærmeste længere op i partihierarkiet. Men Wammens indbydende
hvisken rungede i den mennesketomme sal. Aftenen var en regulær
ydmygelse, og vi få, der var mødt frem, fik ubehagelige mindelser



om valget i 2005, hvor Lykketoft blev ladt alene med hele partiets
fiasko. Resten af partitoppen havde endnu en gang demonstreret,
hvor stærkt sammenholdet var i nederlagets stund. Var det en slags
generalprøve på sidste akt i dramaet om Helles afgang, vi var vidner

til?"
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