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- bãbÀt|"" t$-È.n zich vanclaag op
voor cle spannendste parlements-
verkiezingeh in decennia, een af-
levering varlhun politieke hit-
serie'Borgen' waarclig. De sociaal-
clemocraten van Helle Thorning-
Schmidt (48), die i¡ zorr 's lands
eerste wouwelijke premier werd,
hijgen in de nek van Lars Lokke
Rasmussens rechts-liberalen. De
voorbd e j alen gug Thorning-
Schmidt nochtans gebukt oncler
persoonlijke sores, onpopulaire
crisisrnaatregelen, controversiële
privatiseringen en bijgevolg dra-
matische polls. Een orwerwachle
hewerkiezing zou zo bedacht
kurnen zijn door cle scenaristen
achter haar fictieve'Borgtn'-even-
knie Birgitte Nyborg.

De wereld leerde Thorning-
Schmidt pas eind zor3 echt ken-
nen, toen ze op de begrafenis van
Nelson Mandela een selfie nam
met haar Britse collega David Ca-

meron en de Amerikaanse presi-
dent Barack Obama. Hun goecl-
Iachse bonhomie leel< wat on-
gepast op zo'n statige uitvaart.
Michelle Obama kon de flirtvan
cle hoogbenige bloncline met
haar echtgenoot al helemaal niet
smaken.

In eigen lancl is Thorning-
Schmidt al langer een polarise-
rende figuur. Haar voorkeur voor
dtle mantelpakjes en hancltassen

leverde haar de bijnaam'Guccr
Helle'op. Haar stijfdeftige uit-
spraak bestendigde het imago
van een weinig volkse ijskonin-
gin, net als haar kosmopolitische
achtergrorldt'dochter van een
economieprofessor, gehuwcl met
de zoon van de gewezen Britse
Labour-leider Neil Iü¡nock ex-
Europarlementslid, opgeleid aan
het EuroÞacollege in Brugge.
Nããrvãriui¡ ñeft'tlated
vanAchiel Van Acker clat Thor-
ning-Schrnidt zich bekeerde tot
het sociaaldemocratische geclach-

tegoecl. Veel was daar cle voolbije
vierjaren echter niet van te mer-
ke¡l stellen haar critici.

Als premier erfde Thorning-
Schmidt een land in diepe reces-

sie, dat na de k¡edietcrisis wor-
stelde nret een geimplodeerde
vastgoecùnarkt en oplopencle de-
ficits, Harcle besparingen waren
het gevolg. De werldoosheiclsuit-
keringen en de studietoelagen
werclen beperþ cle pensioenleef-
tijcl ging naar omhoog. De ven-
nootschapstaksen daarentegen

claalden. En begin zor4 verkocht
Thorning-Schnidt ool< nog eens

eeÍr" treél"T¿ n het itsats u ea"ri¡ t
Dong, 's werelds grootste uitba-
ter van offshore windmolen-
pãfkëit såhl U€ búrtroversiële'D
zakenbank Golclman Sachs.

Rechtse recepten van een

linkse regering, luidde de
kritiek. De sociaüstische

coalitiegenoten stap-
ten op, watThorning-

Schmiclts mincler-
heidsregering nog
wat instabieler
maakte.
En toch. Slilaan

leeft cle Deerise economie weer
op. Thorning-Schnúdt kreeg ook
Iof voor haar empathische reactie
na de terreuraanslag in KoPen-
hagen, waalbij een geradicali-
seerde moslim in februari twee
cloden maakte. En op het campag-
nepad verscheen ze zelfs ineens in
jeansoutfit, zij het nog steeds met
een peperdure handtas van Marc

Jacobs. Het helpt dat uitdager Ras-

mussen niet overloopt van chaús-
ma en geen te beste beurt maakte
toen hij van zoog tot 2o1o Pre-
mie¡ was en in opspraakraakte
cloor al te royale onkostennota's.
Als het vandaag toch mislooPt,
heeft Thoming-Schmidt ook
altijd een uitvtreg: manlief Ste-

phen is onlangs verkozen
als Brits parlements-
lid.

de eerste vrouwelÜke
Deense prem¡er na
vier moeilijke jaren
alsnog herverkozen
hoopt te worden.


