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Folketingspolitikerne Bir-
the Skaarup (DF), Lone Møl-
ler (S) og Preben Rudienga-
ard (V) har gjort sig selv til 
reklamesøjler for medici-
nalgiganten Wyeth. Det me-
ner en professor i virksom-
hedskommunikation.

Årsagen er, at de medvir-
ker i en Wyeth-betalt bog 
om, at alt for få gigtpatien-

ter får en dyr type medicin. 
Nyhedsavisen har doku-
menteret, at bogen – som to 
gigtlæger har redigeret for 
Wyeth – overdriver behovet 
for medicinen og underdri-
ver bivirkningerne.

»Det er i sig selv et pro-
blem, at politikere optræ-
der i den slags bøger. Og når 
oplysningerne ikke stem-
mer, er det en skærpende 
omstændighed,« siger Roy 
Langer, professor i virk-
somhedskommunikation, 

Roskilde Universitetscenter.
Selvom ingen af de med-

virkende politikere direkte 
anbefaler gigtmidlerne, 
fremstår de alene ved at 
medvirke i bogen som tals-
mænd for medicinen, me-
ner han. Og det er reklame.

Ufrivillige reklamesøjler
Reklamer er nemlig, forkla-
rer Roy Langer, ikke længe-
re bare tv-spot og annoncer, 
men også bøger som Wyeths, 
hvor fi rmaer går direkte ef-

ter at påvirke politikerne. 
Når politikere medvirker i 
disse bøger, medvirker de 
derfor også i reklamer, lyder 
hans konklusion.

»Formentlig gør de det 
med de bedste intentioner, 
men helt ufrivilligt kom-
mer de til at fungere som 
reklamesøjler. Det må de 
lære,« siger han.

Et andet problem er iføl-
ge Richard Jones, lektor i 
branding og markedskom-
munikation ved Copenha-

gen Business School, at poli-
tikerne blåstempler Wyeths 
bog ved at medvirke i den.

»Det er hele fi dusen. Hvis 
et medicinalfi rma sender et 
budskab ud i eget navn, er vi 
allerede kritiske. Men når 
budskabet kommer fra for 
eksempel forskere eller po-
litikere, så øger det trovær-
digheden,« siger han.

De tre politikere afviser, 
at deres medvirken er et 
problem. 
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Politikere reklamerer 
for omstridt medicinalgigant
Reklamesøjle • Tre fremtrædende politikere medvirker i en bog, der overdriver danskernes behov for en 
dyr type gigtmedicin. Reelt reklamerer de for medicinalfi rmaet bag bogen, mener ekspert

Menneskeheden er fl yttet 
til byen i en sådan grad, at 
over halvdelen af klodens 
befolkning næste år vil være 
byboere. Det er en rigtig 
god udvikling, fastslår FN.
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VERDENS BEFOLKNING 
FLYTTER TIL BYERNE

Irakerne er ikke klar til at 
overtage ansvaret for Basra, 
når de danske soldater 
trækkes hjem. Det vurderer 
chefen for den danske 
efterretningssektion i Irak.
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DANSK FORSVAR: 
IRAK ER IKKE KLAR

»DET ER IKKE 
NØDVÆRGE, 

NÅR MAN 
SKYDER FOLK I 
RYGGEN
Jens Rasmussen, 
anklager i sagen 
mod urmageren
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KENNETH CARLSEN 
STOPPER TIL OKTOBER
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Champagnen 
sprang på 
Klassisk 65
På bistroen Klassisk 65, 
som ligger ved siden 
af den nyåbnede Kaffe 
67, bliver al champagne 
åbnet med sabel, og i går 
var der ekstra god grund 
til at lade de gyldne 
dråber fl yde. Brugerne 
af den århusianske 
byguide MangoSpot har 
nemlig udråbt det til 
byens bedste spisested, 
blandt andet på grund 
af den måde det gamle 
tjenerhåndværk holdes 
i hævd. 
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DET SKADER IKKE AT TÆNKE
SIG OM. HUSK SOLCREME!

Kom til Ceres Jydsk Trav Derby lørdag den 30. juni og søndag den 1. juli

Hovedsponsorer: Ceres, Fair Finans, Danske Bank, OK Snacks Observatorievejen 2  •  8000 Århus C  •  Tlf. 8614 2511  •  jvb-aarhus.dk


