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26-05-2009 - "Det er notorisk ikke rigtigt"
Tirsdag kom valgets hidtil værste personangreb i EU-valgkampen. Den borgerlige
blogger Jarl Cordua skrev på sin populære blog om en unavngiven kandidat, der
skulle have ført sig frem på lidet flatterende vis. Ifølge en anonym kilde, som
bloggeren brugte, skulle den kvindelige kandidat have pustet sig selv op over for en
medarbejder på et bilværksted.
Jarl Cordua havde givet så mange detaljer om den kvindelige EU-kandidat, at den
socialdemokratiske blog www.dansk-politik.dk uden besvær kunne sætte navnet "
Pernille Høxbro" på kandidaten.
Men den konservative Pernille Høxbro afviser over for EU ZOO at have pustet sig
selv op. Da EU ZOO ringer til hende tirsdag aften, har hun end ikke hørt om
beskyldningerne.
Det dér er notorisk ikke rigtigt. Meget kan man sige om mig som
politiker, men jeg skal ikke beskyldes for at have overfuset nogen,
siger Pernille Høxbro.
Ifølge hende havde hun feber den mandag. Men hun havde ganske rigtigt været
ude forbi SMC Biler på Amager, fordi hendes bil var gået i stykker, og havde ganske
rigtigt brokket sig over problemer med en form for bilbestilling, der ikke havde virket.
Men hun fik så tilbudt en lejebil, som hun takkede ja tak til. Hun gav godt nok
servicemedarbejderen en brochure, som beskrevet af Jarl Cordua, men hun afviser
at have pustet sig selv op for at overfuse servicemedarbejderen.
Der stod jeg og flyttede mit valgkampsmateriale over i lejebilen, og så
sagde jeg til servicemedarbejderen, her kan du få en brochure, så du
kan se, hvad jeg render og laver. Jeg har været kunde ude hos SMC
biler i lang tid og har aldrig haft noget problem med dem.
Hun fortsætter:
Jeg sidder og gransker min hukommelse for, hvem der var til stede
derude. For der var jo stort set ingen mennesker. Men der må have
været nogen derude, som har villet opdigte en historie, som intet har
med virkeligheden at gøre.
Relaterede artikler:
1. Messerschmidt fik ikke sine hedeste ønsker opfyldt
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2. Landbruget får ikke V-håndlanger i Bruxelles
3. Radikal på redningsaktion i Europa

