LOGOGRAF 2019

Den danske konference for professionelle taleskrivere

BULL
SHIT
SAFTIGE HISTORIER, DRAMA OG DOMMEDAGSBASUNER.

BELEJLIGE ’FAKTA’, FEJLSLUTNINGER OG FORSKYDNINGER.
SAGLIGHED ER YT, SLAGKRAFT ER IN. OG DET VIRKER.
MEN RIMER ‘REDELIG’ NØDVENDIGVIS PÅ ‘KEDELIG’?

ELLER FINDES DER EN EFFEKTIV RETORIK, SOM IKKE ER…

Moderne politik er fuld af bullshit – forstået i Harry Frankfurts forstand som det at bruge belejlige fakta
uden at interessere sig for deres sandhedsværdi. Demokratiets stemmer løber med halve vinde, logiske
fejlslutninger, forskydninger og falske frames. Parterne taler ikke for at gøre os klogere, men for at vinde magt.
På trods – eller måske på grund – af den forråede retorik dukker fænomener som faktatjek, spinkommentatorer og dialogpriser op. Der er interesse for den gode debat, som oplyser og gør klogere frem for at
fordreje og fortie.
På årets konference for taleskrivere omfavner vi den nye modbølge og sætter værktøjer på. Vi afslører de
grimme kneb og fejrer de gode greb. Fremtidens vindere er ikke bullshittere, men troværdige talere med en
sag, som de står ved.
Og nej, ‘redelig’ behøver ikke rime på ‘kedelig’. Det kan vi sige med en vis overbevisning i et valgår, hvor
klimaets dommedagsbasuner blev hørt, og vi fik en undskyldning lige fra hjertet.

PROGRAM
8.30

REGISTRERING MED TE, KAFFE OG MORGENBOLLER

9.00

ÅBNING AF KONFERENCEN
V/dagens ordstyrer Kasper Morten Kent,
rådgivende retoriker hos Rhetor.

9.15

REGERINGENS RETORIK DE FØRSTE 100 DAGE
Kristian Madsen har skrevet taler for toppolitikere i fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Han stod bl.a. bag Helle
Thorning-Schmidts ‘Jeg kan slå Fogh’-tale. I dag arbejder han som politisk kommentator og lederskribent ved
Politiken. Det giver ham et særligt indblik, ikke blot i politisk retorik, men også i den nuværende regerings retorik.
Vi har bedt Madsen holde øje med regeringens retorik og dens brug af taler som værktøj til at lede landet i de første
100 dage efter indsættelsen. På konferencen giver han sin analyse.
Kristian Madsen er politisk kommentator og tidligere USA-korrespondent
på dagbladet Politiken. Han har været taleskriver for bl.a. Harald Børsting
og Helle Thorning-Schmidt og er forfatter til bogen Skriv gode taler.

10.00

BORGMESTERTALER – ØLKASSE, SNOREKLIP OG STRATEGISK VÆRKTØJ
At være borgmester indebærer, at man holder en masse taler. Det kan være alt lige fra åbning af en ny daginstitution
til de taler, hvor man skal træde i karakter som politisk leder.
Borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen, fortæller om, hvordan hun bruger talen. Både i bred
forstand, som det at stå over for en forsamling, og som redskab i sit borgmesterhverv. Hun fortæller også om sine
erfaringer med at være i direkte dialog med borgerne, når hun f.eks. holder ’åbent borgmesterkontor’ rundt om i
Holbæk Kommune. Noget, der giver hende rig mulighed for at afstemme sine taler med virkeligheden – uden at give
køb på visionerne.
Christina Krzyrosiak Hansen blev socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune
i 2017. Hun har en bachelorgrad i sociologi fra Københavns Universitet og fik som den
første kommunalpolitiker årets dialogpris ved Folkemødet i 2019.

10.30
10.45

KAFFEPAUSE
POLITISK DIALOG I EN POLARISERET TID
“Dialogkaffe” er gledet ind i den danske ordbog og ud på verdenskortet. I en tid, hvor polariserende politisk
retorik graver grøfter i såvel parlamenter som på sociale medier, har der vist sig at være efterspørgsel på en
simpel måde at bygge bro: Tag en kop kaffe og en samtale med et menneske, du er dybt uenig med. Men hvad er
kriterierne for en god dialog, når uenigheden er stor? Kan disse også efterleves af politikerne og deres taleskrivere?
Og hvad kan vi hver især gøre for at styrke den demokratiske samtale? Hør nærmere fra kvinden bag dialogkaffen
(som i øvrigt selv foretrækker te) og hendes retoriske rådgiver.
Özlem Cekic er debattør, forfatter og forkvinde for Foreningen Brobyggerne.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti.

Simon Lund-Jensen er forandringsleder i KMD, retoriker og medstifter af Foreningen
Brobyggerne. Tidligere konsulent hos Rhetor – rådgivende retorikere.

11.30

BULLSHIT OG ANDRE BESKIDTE KNEB I POLITISK ARGUMENTATION
Tjek dine fakta, hold dig til sagen, lad være med at gå efter personen – det er regler, som med rimelighed kan
indgå i taleskriverens håndbog. Men i virkelighedens taler og debatter overskrides reglerne konstant af den enkle
grund, at beskidte tricks virker. Mediernes ‘dommerfunktion’ med bl.a. faktatjek har ikke den store effekt, måske
fordi de færreste kan sondre mellem snyd og redelighed, når først det går løs. Lær om logiske fejlslutninger,
forskydninger, argumentum ad hominem og andre uredelige teknikker. Så kan du overveje, om du fremover selv vil
undgå dem, bruge dem eller bruge dem til at angribe modpartens retorik.
Kell Jarner Rasmussen er medstifter og adm. direktør for Rhetor – rådgivende
retorikere. Han står bag Logograf-konferencen og skriver selv taler for politikere,
topledere m.fl.

12.00

FROKOST

13.00

DEBAT: HVOR GÅR GRÆNSEN?
Med afsæt i eksempler og små øvelser drøfter salen grænsen mellem effektiv retorik og uredelighed. Er det – eller
hvornår er det – fx ok at frame, overdrive, dramatisere eller forskyde en problemstilling? Og er det overhovedet
muligt at udvikle et stuerent demokrati, eller er de beskidte kneb en del af ‘gamet’?

13.45

KLIMATOSSER OG DOMMEDAG – HVORDAN TALER VI OM KLIMA?
Klimavalg, klimatosser, klimakrise. I de seneste par år er der sket flere skift i debatten om klima og miljø
– lige fra forskeres opråb, unge, der skolestrejker, mobilisering af ”klimatosser” til implementering af FN’s
verdensmål. Senest ændrede avisen The Guardian sine guidelines, så det nu hedder ”klimakrise” i stedet for
”klimaforandringer”. Hvad betyder dette opbrud i klimasproget for politikere, erhvervsledere og andre offentlige
figurer? Og hvordan griber man dette øjeblik i ord og handling?
Esben Bjerggaard Nielsen er lektor i retorik ved Aarhus Universitet. Han skrev
sin ph.d. (fra 2014) om dommedagsretorik og klimadebat og har siden da forsket i
miljøspørgsmål, som de kommer til udtryk i politisk kommunikation, offentlig debat og
populærkulturen.

14.30

KAFFEPAUSE

14.45

OFFICIELLE UNDSKYLDNINGER: VERDENS MÆRKELIGSTE TALEGENRE?
Stater og regeringsledere siger undskyld som aldrig før. Samtidig er disse undskyldninger genstand for heftig
politisk og folkelig debat, for giver de overhovedet mening? Hvilken funktion har de officielle undskyldninger
i det moderne demokrati? Hvornår er en undskyldning god? Og hvordan skal vi i det hele taget forholde os til
denne type retorik? – Er den tom symbolpolitik eller et udtryk for en ny form for etisk ansvarlig politik?

UL

Lisa Storm Villadsen (lektor, ph.d.) er leder for Sektion for Retorik ved Institut for
Kommunikation, Københavns Universitet. Hun forsker i officiel undskyldningsretorik og
retorisk medborgerskab og har skrevet flere internationale publikationer om begge emner.

15.30

ÅRETS DANSKE TALE 2019:
STATSMINISTERENS UNDSKYLDNING TIL GODHAVNSDRENGENE
Danske Talers bestyrelse har kåret årets danske tale – og Mette Frederiksen kommer selv og modtager prisen.
Jesper Troels Jensen byder velkommen, Sofie Vestergaard Kristiansen giver en baggrundsanalyse, og Bertel
Haarder motiverer og overrækker prisen.

16.15

NETVÆRK TIL ET GLAS VIN

16.45

SLUT

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris: 3.450 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. fuld forplejning.

Tid: 12. november kl. 9.00 - 16.45, registrering fra kl. 8.30.

Sted: Vartov, Store sal, Farvergade 27H, 1463 København K.

TILMELDING

Senest 1. november på rhetor.dk/logograf, rhetor@rhetor.dk eller 70 272 373.

Tilmelding er bindende, men hvis du bliver forhindret, kan du sende en kollega.

RABAT
Samtidig tilmelding af 3 personer giver 10% rabat. 50% rabat for studerende.
Samtidig tilmelding til konferencen og Rhetors åbne kursus i taleskrivning ‘Skriv til øret’
giver 10% rabat på begge dele.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

