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Formålet	  med	  dette	  kompendium	  er	  at	  dække	  jer	  ind	  med	  udvalgte	  aspekter	  af	  parti-‐	  og	  vælgeradfærd	  i	  
Danmark	  2011-‐2015,	  så	  I	  har	  noget	  empiri	  at	  analysere.	  	  I	  vil	  i	  ugerne	  39-‐41	  løbende	  få	  brug	  for	  kompendi-‐
et,	  når	  I	  skal	  opstille	  hypoteser	  i	  forbindelse	  med	  opgaver	  i	  konstruktion	  af	  kausalmodeller,	  hypotesedan-‐

nelse	  og	  regressionsfortolkning.	  
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Bilag  1:  Folketingsvalget  2015  
Hentet	  12.08.2015	  fra:	  http://www.dst.dk/valg/Valg1487635/valgopg/valgopgHL.htm	  

Stemmeberettigede:	  4.145.105	  
Deltagelse:	  85,89	  %	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   stemmer	  	   %	   	   	   mandater	   kredsmandater	  tillægsmandater	  
A.	  Socialdemokratiet	   	   	   	   	   	   924.940	   	   26,3	  %	   	  47	  	   	   	   43	  	   	   	   	   4	  
B.	  Radikale	  Venstre	   	   	   	   	   	   161.009	   	   4,6	  %	   	  	   8	   	   	   	   2	   	   	   	   	   6	  
C.	  Det	  Konservative	  Folkeparti	   	   	   118.003	   	   3,4	  %	   	  	   6	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   6	  
F.	  SF	  -‐	  Socialistisk	  Folkeparti	   	   	   	   147.578	   	   4,2	  %	   	  	   7	   	   	   	   2	   	   	   	   	   5	  
I.	  Liberal	  Alliance	   	   	   	   	   	   	   265.129	   	   7,5	  %	   	  	   13	  	   	   	   9	   	   	   	   	   4	  
K.	  Kristendemokraterne	   	   	   	   	   29.077	   	   0,8	  %	   	   -‐	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   -‐	  
O.	  Dansk	  Folkeparti	   	   	   	   	   	   741.746	   	   21,1	  %	   37	  	   	   	   33	  	   	   	   	   4	  
V.	  Venstre,	  Danmarks	  Liberale	  Parti	   685.188	   	   19,5	  %	   34	  	   	   	   33	  	   	   	   	   1	  
Ø.	  Enhedslisten	  -‐	  De	  Rød-‐Grønne	   	   274.463	   	   7,8	  %	   	  	   14	  	   	   	   10	  	   	   	   	   4	  
Å.	  Alternativet	   	   	   	   	   	   	   	   168.788	   	   4,8	  %	   	  	   9	   	   	   	   3	   	   	   	   	   6	  
Uden	  for	  partierne	  	   	   	   	   	   	   3.066	  	   	   0,1	  %	   	   -‐	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   -‐	  
I	  alt	  gyldige	  stemmer	   	   	   	   	   	   3.518.987	   	   	   	   	  
Blanke	  stemmer	   	   	   	   	   	   	   29.920	   	   	   	   	  
Andre	  ugyldige	  stemmer	   	   	   	   	   11.153	   	   	   	   	  
I	  alt	  ugyldige	  stemmer	   	   	   	   	   41.073	   	   	   	   	  
I	  alt	  afgivne	  stemmer	   	   	   	   	   	   3.560.060	   	   	   	   	  

Sidst	  opdateret:	  20.	  juni	  2015	  kl.	  17:13	  
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Bilag  2:  Valget,  der  delte  Danmark  
Information	  	   20.06.2015	  	  	  

Dansk	  Folkeparti	  vandt	  stort	  mange	  steder	  i	  Jylland	  og	  provinsen.	  Og	  Danmark	  er	  nu	  opdelt	  
mellem	  land	  og	  storbyer,	  mellem	  traditionalister	  og	  de	  moderne	  storbyhipstere,	  der	  sikrede	  
Alternativet	  en	  plads	  i	  Folketinget	  

af	  Mette-‐Line	  Thorup	  

At	  Dansk	  Folkeparti	  og	  Alternativet	  i	  vid	  udstrækning	  er	  hinandens	  modpoler,	  så	  man	  tydeligt	  på	  det	  kort	  
over	  Danmarks	  nye	  politiske	  geografi,	  som	  blev	  tegnet	  i	  går.	  Et	  kort,	  der	  groft	  sagt	  deler	  landet	  mellem	  mo-‐
derne	  byboere,	  der	  omfavner	  globaliseringen,	  og	  de	  mennesker,	  der	  frygter	  og	  lever	  med	  dens	  konsekven-‐
ser	  i	  de	  affolkede	  yderkantsområder.	  Dermed	  står	  det	  klart,	  at	  det	  skæve	  Danmark	  nu	  også	  er	  cementeret	  i	  
vælgeradfærden,	  mener	  flere	  politiske	  iagttagere	  og	  valgforskere.	  

»Der	  er	  nogle	  meget	  tydelige	  forskelle	  mellem	  by	  og	  land	  ved	  dette	  valg,	  hvor	  Alternativet	  kommer	  ind	  i	  
kraft	  af	  stemmer	  fra	  den	  kreative	  klasse	  i	  de	  store	  byer,«	  siger	  professor	  i	  statskundskab	  på	  Københavns	  
Universitet	  Kasper	  Møller	  Hansen,	  der	  peger	  på	  Alternativets	  jordskredssejr	  på	  Nørrebro,	  hvor	  partiet	  fik	  
godt	  18	  procent	  af	  stemmerne,	  som	  eksempel.	  I	  Aarhus	  kunne	  Alternativet	  tiltrække	  knap	  ti	  procent	  af	  
stemmerne.	  Til	  gengæld	  er	  Dansk	  Folkeparti	  nu	  det	  største	  parti	  i	  Sønderjylland	  samt	  store	  dele	  af	  Vestsjæl-‐
land.	  

»Dansk	  Folkepartis	  markante	  fremgang	  i	  landområderne	  afspejler,	  at	  væksten	  og	  fremgangen	  har	  været	  
koncentreret	  omkring	  de	  store	  byer,	  mens	  man	  i	  store	  dele	  af	  det	  øvrige	  land	  har	  følt,	  at	  man	  er	  kommet	  i	  
en	  trængt	  og	  udsigtsløs	  situation	  og	  har	  følt	  sig	  forsømt.	  Her	  bor	  de	  vælgere,	  som	  i	  meget	  stort	  omfang	  har	  
knyttet	  deres	  forhåbninger	  til	  Dansk	  Folkeparti.	  Modpolen	  er	  Alternativet,	  der	  er	  blevet	  store	  i	  områder	  
som	  Nørrebro,	  og	  appellerer	  til	  storbymennesker,	  der	  er	  mindre	  rodfæstede	  i	  traditioner	  og	  forholder	  sig	  til	  
mere	  moderne	  problemstillinger,«	  siger	  politisk	  kommentator	  og	  forfatter	  til	  flere	  bøger	  om	  Dansk	  Folke-‐
parti,	  Erik	  Meier	  Carlsen.	  

Dansk	  Folkeparti	  sørger	  sammen	  med	  Venstre	  for	  at	  farve	  Danmark	  helt	  blåt	  i	  provinsen.	  Eneste	  undtagelse	  
er	  netop	  de	  store	  byer,	  som	  til	  trods	  for,	  at	  Dansk	  Folkeparti	  også	  går	  frem	  her,	  fortsat	  er	  røde.	  Det	  gælder	  
Aarhus,	  Aalborg	  og	  Odense	  samt	  nogle	  små	  røde	  lommer	  på	  de	  sydlige	  øer.	  I	  Sjællands	  Storkreds	  får	  Dansk	  
Folkeparti	  flest	  stemmer	  -‐	  39,4	  procent	  -‐	  i	  Vemmerup,	  som	  ligger	  i	  Køge-‐kredsen,	  mens	  formanden	  Kristian	  
Thulesen	  Dahl	  personligt	  trak	  hele	  48,5	  procent	  af	  stemmerne	  i	  Thyregod	  i	  Vejle	  Nord,	  hvor	  han	  bor.	  Erik	  
Meier	  Carlsen	  mener	  ikke,	  at	  Dansk	  Folkeparti	  nødvendigvis	  har	  haft	  konkrete	  forslag	  på	  bordet,	  der	  i	  særlig	  
grad	  kan	  gøre	  Danmark	  mindre	  skævt.	  

»Det	  handler	  i	  højere	  grad	  om	  en	  form	  for	  tillid	  til	  DF.	  Partiets	  fremkomst	  skyldes	  jo,	  at	  en	  større	  og	  større	  
del	  af	  befolkningen	  har	  mistet	  tilliden	  til	  de	  øvrige	  politikere.	  I	  forrige	  århundred	  var	  det	  Socialdemokratiet,	  
der	  var	  i	  stand	  til	  at	  fastholde	  et	  sådant	  tillidsforhold,«	  siger	  Erik	  Meier	  Carlsen.	  

S  for  middelklassen  
Dansk	  Folkeparti	  har	  ifølge	  en	  analyse	  foretaget	  af	  DR	  fået	  20	  procent	  af	  deres	  vælgere	  fra	  Venstre.	  Det	  
understreger	  ifølge	  lektor	  i	  statskundskab	  ved	  Syddansk	  Universitet,	  Christian	  Elmelund-‐Præstekær,	  at	  
Dansk	  Folkeparti	  har	  tiltrukket	  mange	  vælgere,	  der	  formentlig	  har	  været	  utilfredse	  med	  Lars	  Løkke	  Rasmus-‐
sens	  person.	  Men	  fordi	  Dansk	  Folkeparti	  tilhører	  blå	  blok,	  bliver	  store	  dele	  af	  det	  politiske	  danmarkskort	  
altså	  blåt	  til	  trods	  for,	  at	  Venstre	  gik	  kraftigt	  tilbage.	  

Lars	  Olsen,	  der	  er	  journalist	  og	  forfatter	  til	  en	  lang	  række	  bøger,	  der	  beskriver	  udviklingen	  i	  et	  stadig	  mere	  
ulige	  og	  opdelt	  Danmark,	  hæfter	  sig	  dog	  ved,	  at	  Dansk	  Folkeparti	  fortsat	  tager	  stemmer	  fra	  Socialdemokra-‐
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terne	  -‐	  otte	  procent,	  hvis	  man	  skal	  tro	  DR's	  analyse.	  Det	  skyldes	  ifølge	  Lars	  Olsen,	  at	  Socialdemokraterne	  
igennem	  en	  lang	  årrække	  har	  appelleret	  til	  en	  anden	  vælgerbase	  end	  arbejderne.	  

»Socialdemokraterne	  er	  blevet	  et	  middelklasseparti.	  Partiet	  har	  opnået	  noget	  af	  sin	  største	  fremgang	  i	  nog-‐
le	  af	  de	  mere	  velstillede	  områder	  som	  Rudersdal	  og	  Gentofte.	  Samtidig	  er	  hovedstadsområdet	  blevet	  cen-‐
trum	  for	  uddannelse,	  forskning	  og	  kreative	  brancher,	  hvor	  S	  i	  stigende	  grad	  tiltrækker	  sine	  vælgere,	  mens	  
mange	  industriarbejdspladser	  er	  flyttet	  til	  Jylland.	  DF	  er	  blevet	  det	  nye	  arbejder-‐	  og	  lønmodtagerparti	  i	  
yderområderne,«	  siger	  Lars	  Olsen.	  

Ganske	  vist	  har	  Dansk	  Folkeparti	  stemt	  for	  en	  række	  af	  de	  reformer,	  som	  har	  ramt	  arbejdsløse	  og	  dagpen-‐
gemodtagere.	  Men	  det	  er	  samtidig	  lykkedes	  partiet	  at	  overbevise	  vælgerne	  om,	  at	  de	  også	  er	  blevet	  mere	  
kritiske	  over	  for	  eksempelvis	  dagpengereformen.	  

»Det	  sker	  samtidig	  med,	  at	  Socialdemokraterne	  har	  knyttet	  sig	  meget	  mere	  til	  den	  finansministerielle	  måde	  
at	  tænke	  politik	  på,	  der	  gør	  dem	  attraktive	  for	  eksempelvis	  radikale	  vælgere.	  DF	  opsamler	  til	  gengæld	  den	  
protest	  i	  provinsen,	  der	  er	  imod	  storbyeliten.	  Og	  partiets	  fremgang	  bygger	  altså	  på	  en	  blanding	  af	  social	  og	  
geografi	  sk	  protest,«	  siger	  Lars	  Olsen,	  der	  også	  hæfter	  sig	  ved,	  at	  store	  dele	  af	  fagbevægelsen	  har	  afholdt	  
sig	  fra	  at	  støtte	  det	  gamle	  arbejderparti	  op	  til	  dette	  valg.	  

»3F	  har	  kørt	  deres	  egen	  kampagne,	  der	  bare	  hedder	  'Godt	  arbejde'.	  Og	  i	  det	  seneste	  nummer	  af	  Fagbladet	  
anbefaler	  man	  alle	  de	  3F'ere,	  der	  stillede	  op	  til	  valget	  inklusive	  dem	  fra	  Dansk	  Folkeparti.	  Det	  afspejler,	  at	  
der	  er	  et	  historisk	  opbrud	  mellem	  de	  faglærte	  arbejdere	  og	  Socialdemokratiet,«	  siger	  Lars	  Olsen.	  	  

Professor	  John	  Andersen,	  der	  blandt	  andet	  forsker	  i	  social	  ulighed	  og	  segregerede	  byer,	  peger	  på,	  at	  Social-‐
demokraterne	  ikke	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  overbevise	  vælgerne	  om,	  at	  man	  tog	  problemerne	  i	  'Det	  skæve	  
Danmark'	  alvorligt.	  

»Venstrefløjen	  har	  ikke	  til	  fulde	  forstået,	  prioriteret	  eller	  kommunikeret,	  at	  ulighed	  også	  indbefatter	  en	  
demografi	  sk	  ulighed,«	  siger	  John	  Andersen.	  Kritikere	  af	  Socialdemokraternes	  kampagne	  'Det	  Danmark,	  du	  
kender'	  har	  desuden	  påpeget,	  at	  den	  har	  sendt	  vælgere	  i	  armene	  på	  Dansk	  Folkeparti,	  fordi	  DF	  angiveligt	  i	  
vælgernes	  øjne	  skulle	  være	  bedre	  til	  at	  sikre	  Danmark	  mod	  negative	  forandringer.	  Det	  mener	  Lars	  Olsen	  til	  
gengæld	  ikke:	  

»'Det	  Danmark,	  du	  kender'	  er	  en	  parole,	  der	  slår	  på	  nogle	  stærke	  folkelige	  følelser.	  Problemet	  er	  bare,	  at	  
med	  den	  reformpolitik,	  Socialdemokraterne	  har	  ført,	  så	  er	  den	  nærmest	  kontrafaktisk.«	  

Lars	  Olsen	  tror,	  at	  venstrefløjspartierne	  og	  Socialdemokraterne	  nu	  vil	  bruge	  de	  kommende	  år	  i	  opposition	  
til	  at	  finde	  tilbage	  til	  en	  politik,	  der	  i	  højere	  grad	  fanger	  problemerne,	  som	  de	  opleves	  af	  ufaglærte	  og	  fag-‐
lærte	  lønmodtagere.	  Det	  vil	  i	  høj	  grad	  være	  tilfældet,	  hvis	  Mette	  Frederiksen,	  som	  de	  fleste	  forventer	  det,	  
bliver	  kåret	  som	  formand	  for	  Socialdemokraterne	  inden	  for	  kort	  tid,	  påpeger	  han.	  

»Mette	  Frederiksen	  har	  også	  lavet	  reformer	  i	  sin	  tid	  som	  beskæftigelsesminister.	  Men	  jeg	  tror,	  hun	  er	  be-‐
vidst	  om,	  at	  hun	  skal	  etablere	  forbindelsen	  tilbage	  til	  de	  brede,	  klassiske	  socialdemokratiske	  vælgergrupper.	  
Problemet	  er,	  hvilke	  alliancer	  hun	  er	  nødt	  til	  at	  indgå.	  Hvis	  den	  finansministerielle	  økonomiske	  tænkning,	  
som	  Bjarne	  Corydon	  repræsenterer,	  bliver	  dominerende,	  vil	  det	  for	  eksempel	  på	  dagpengeområdet	  betyde,	  
at	  man	  ikke	  for	  alvor	  vil	  kunne	  lave	  nogle	  forandringer	  ikke	  bare	  til	  gavn	  for	  de	  lønmodtagere,	  der	  er	  faldet	  
ud	  af	  dagpengesystemet,	  men	  også	  for	  dem,	  der	  frygter	  for	  det,«	  siger	  Lars	  Olsen.	  
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Bilag  3:  Vælgerne  belønner  høflige  partiledere  
Kristeligt	  Dagblad	   20.06.2015	  

Alternativet,	  Liberal	  Alliance	  og	  Dansk	  Folkeparti	  kunne	  alle	  fejre	  en	  stor	  fremgang	  ved	  val-‐
get.	  De	  tre	  partier	  førte	  alle	  valgkamp	  uden	  mudderkast,	  og	  den	  strategi	  tiltrækker	  vælgere,	  
påpeger	  forsker	  

af	  VIBEKE	  MIKKELSEN	  HANSEN	  

Valget	  er	  slut,	  stemmerne	  talt	  op,	  og	  det	  er	  et	  faktum,	  at	  Dansk	  Folkeparti	  nu	  er	  landets	  næststørste	  parti.	  
Men	  også	  Alternativet	  og	  Liberal	  Alliance	  har	  med	  henholdsvis	  4,8	  og	  7,5	  procent	  af	  stemmerne	  fået	  en	  
fordelagtig	  position	  i	  dansk	  politik.	  

Selvom	  de	  tre	  partier	  er	  indbyrdes	  meget	  forskellige,	  så	  har	  de	  det	  tilfælles,	  at	  det	  har	  været	  en	  del	  af	  deres	  
strategi	  ikke	  at	  føre	  negative	  valgkampagner	  og	  undlade	  den	  såkaldte	  mudderkastning	  på	  deres	  modstan-‐
dere.	  

En	  debatform,	  som	  er	  en	  af	  hovedårsagerne	  til,	  at	  de	  tre	  partier	  fik	  et	  godt	  valg,	  vurderer	  Christian	  Kock,	  
der	  er	  professor	  ved	  Institut	  for	  Medier,	  Erkendelse	  og	  Formidling	  ved	  Københavns	  Universitet	  og	  blandt	  
andet	  forsker	  i	  retorik	  og	  politisk	  debat.	  

"	  Den	  kommunikationsform,	  som	  eksempelvis	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  repræsenterer,	  frastøder	  mange	  væl-‐
gere,	  mens	  den	  debatform,	  som	  Kristian	  Thulesen	  Dahl,	  Liberal	  Alliance	  og	  Alternativet	  repræsenterer,	  til-‐
trækker	  mange	  vælgere,"	  siger	  Christian	  Kock.	  

Han	  mener,	  at	  de	  seks	  debatdogmer,	  som	  Alternativet	  publicerede,	  og	  som	  blandt	  andet	  foreskrev,	  at	  par-‐
tiet	  kun	  ville	  tale	  om	  egen	  politik	  og	  ikke	  rakke	  ned	  på	  andre,	  i	  høj	  grad	  er	  blevet	  praktiseret.	  

"	  Samme	  linje	  har	  Kristian	  Thulesen	  Dahl	  og	  Anders	  Samuelsen	  fastholdt.	  Kristian	  Thulesen	  Dahl	  er	  hoved-‐
årsagen	  til,	  at	  Dansk	  Folkeparti	  nærmest	  er	  blevet	  dobbelt	  så	  store,	  mens	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  fasthol-‐
delse	  af	  den	  gamle	  polemiske	  stil	  er	  en	  vigtig	  grund	  til,	  at	  han	  er	  gået	  enormt	  tilbage,"	  siger	  Christian	  Kock.	  

Han	  refererer	  til	  undersøgelser,	  der	  viser,	  at	  det	  især	  er	  unge	  vælgere,	  som	  tager	  afstand	  fra	  politikernes	  
klammerier.	  

"Vælgerne	  vil	  have	  saglighed	  og	  konkret	  problemorientering.	  Ikke	  bekæmpelse	  af	  modparten.	  Et	  ægteskab,	  
hvor	  parterne	  taler	  til	  hinanden,	  som	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  gør,	  ville	  gå	  i	  opløsning	  meget	  hurtig,	  ligesom	  
et	  stort	  firma,	  hvor	  ledelsen	  taler	  med	  hinanden	  på	  den	  måde,	  ville	  lukke	  og	  slukke.	  Man	  kan	  ikke	  drive	  en	  
stor	  organisation,	  som	  Danmark	  jo	  er,	  hvis	  de	  ledende	  parter	  diskuterer	  med	  hinanden	  på	  den	  måde,"	  siger	  
Christian	  Kock.	  

Julie	  Hassing	  Nielsen	  er	  chefanalytiker	  i	  tænketanken	  Kraka	  og	  forsker	  på	  Institut	  for	  Statskundskab	  ved	  
Københavns	  Universitet,	  hvor	  hun	  blandt	  andet	  undersøger	  følelsers	  betydning	  for	  politisk	  holdningsdan-‐
nelse.	  Også	  hun	  påpeger,	  at	  debatformen	  har	  været	  yderst	  italesat	  ved	  dette	  valg,	  og	  at	  høflighed	  i	  sidste	  
ende	  betaler	  sig.	  

"	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  har	  betydning.	  Vi	  hørte	  flere	  gange	  under	  valgkampen,	  at	  vælgerne	  er	  trætte	  
af,	  at	  politikerne	  bruger	  tid	  på	  at	  diskutere	  andres	  politik,	  ikke	  er	  respektfulde	  over	  for	  debatten	  og	  afbry-‐
der	  hinanden.	  

Sådanne	  ting	  kan	  være	  medvirkende	  til,	  at	  folk	  bliver	  trætte	  af	  politikere,"	  siger	  Julie	  Hassing	  Nielsen,	  som	  
forklarer,	  at	  man	  som	  parti	  kan	  vinde	  tillid	  og	  måske	  ligefrem	  stemmer,	  hvis	  man	  imødekommer	  folkets	  
røst.	  
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"	  Det,	  at	  man	  viser,	  at	  man	  tager	  problemet	  til	  sig	  og	  forsøger	  at	  behandle	  den	  politiske	  modstander	  med	  
respekt	  under	  debatten,	  er	  helt	  sikkert	  en	  gevinst,"	  siger	  hun.	  

Christian	  Elmelund-‐Præstekær	  er	  lektor	  på	  Institut	  for	  Statskundskab	  ved	  Syddansk	  Universitet	  og	  forsker	  
blandt	  andet	  i	  negative	  kampagner.	  

Han	  forklarer,	  at	  Alternativet,	  Liberal	  Alliance	  og	  Dansk	  Folkeparti	  alle	  har	  en	  position	  i	  det	  politiske	  system,	  
hvor	  de	  kan	  tillade	  sig	  at	  slå	  et	  slag	  for	  en	  særlig	  respektfuld	  tone.	  

"	  De	  er	  bedre	  stillet	  til	  at	  kunne	  sige	  det.	  De	  har	  ikke	  været	  regeringsbærende,	  og	  de	  har	  alle	  nogle	  politiske	  
punkter,	  som	  vælgerne	  enten	  kan	  lide	  eller	  ej.	  Det	  er	  ofte	  Socialdemokraterne	  og	  Venstre,	  der	  bliver	  kritise-‐
ret	  for	  at	  rakke	  hinanden	  ned.	  De	  er	  to	  store	  regeringsalternativer,	  der	  forsøger	  at	  favne	  helt	  bredt	  og	  und-‐
gå	  at	  støde	  vælgere	  væk.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  kende	  forskel	  på	  Venstre	  og	  Socialdemokraterne,	  og	  så	  kan	  
det	  være	  en	  fordel	  for	  de	  tre	  andre	  partier	  at	  sige,	  at	  de	  melder	  rent	  flag	  og	  kun	  taler	  om	  deres	  egen	  poli-‐
tik,"	  siger	  han.	  

Bilag  4:  'Socialdemokraterne  må  erkende,  at  styrkeforholdene  er  ændrede'  
Information	   06.07.2015	  	  	  	  	  

Det	  var	  SR-‐regeringen,	  som	  tabte	  valget	  og	  er	  årsagen	  til, 	  at	  centrum-‐venstre	  ikke	  længere	  
har	  daglig	  adgang	  til 	  ministerkontorerne.	  Det	  mener	  Enhedslistens	  mangeårige	  strateg	  og	  
nyvalgte	  folketingsmedlem,	  Pelle	  Dragsted.	  Skal	  centrum-‐venstre	  igen	  sidde	  for	  bordenden	  
som	  regering	  og	  parlamentarisk	  grundlag,	  kræver	  det	  et	  opgør	  med	  væsentlige	  dogmer,	  me-‐
ner	  han	  

af	  Mette-‐Line	  Thorup	  og	  Casper	  Dall	  

Pelle	  Dragsted	  erkender	  det	  helt	  åbent	  og	  ærligt:	  Han	  er	  ikke	  færdig	  med	  at	  evaluere	  den	  folketingsperiode,	  
som	  lige	  er	  afsluttet	  med	  folketingsvalget,	  der	  sendte	  venstrefløjen	  ud	  i	  kulden,	  og	  de	  borgerlige	  partier	  ind	  
i	  varmen	  hos	  de	  nye	  Venstre-‐ministre.	  

Den	  evaluering	  kommer	  til	  at	  tage	  tid,	  og	  fundamentet	  skal	  være	  i	  orden,	  før	  der	  drages	  konklusioner,	  og	  
strategien	  skal	  lægges,	  så	  resultatet	  kan	  være	  omvendt,	  når	  der	  senest	  om	  fire	  år	  igen	  skal	  være	  holdt	  valg.	  

Et	  af	  de	  centrale	  spørgsmål,	  som	  en	  evaluering	  vil	  skulle	  forholde	  sig	  til,	  er:	  Skulle	  partiet	  tidligere	  i	  perio-‐
den	  have	  udløst	  et	  valg	  ved	  at	  stemme	  for	  et	  mistillidsvotum	  til	  regeringen?	  Det	  kunne	  have	  været	  i	  DONG-‐
sagen.	  Det	  kunne	  have	  været	  på	  dagpengeproblematikken.	  

»Mange	  har	  sagt	  '	  vælt	  dem,	  vælt	  dem',	  og	  jeg	  synes,	  det	  er	  en	  relevant	  diskussion,	  men	  man	  er	  nødt	  til	  at	  
tænke	  de	  næste	  tre-‐fire	  spørgsmål	  frem.	  Hvad	  ville	  konsekvensen	  være	  for	  venstrefløjen	  på	  kort	  og	  langt	  
sigt?	  Hvordan	  skulle	  vi	  efter	  et	  valg	  pege	  på	  en	  regering,	  vi	  netop	  havde	  væltet?	  Hvorfor	  vælte	  en	  regering,	  
hvis	  det	  var	  åbenlyst,	  at	  det	  ikke	  ville	  have	  forhindret	  f.	  eks.	  et	  salg	  af	  Dong.	  Vi	  er	  også	  nødt	  til	  at	  forholde	  
os	  til,	  at	  et	  valg	  med	  stor	  sandsynlighed	  ville	  have	  ført	  til,	  at	  Løkke	  kom	  til	  magten.	  Og	  det	  ville	  øjeblikkeligt	  
have	  ramt	  arbejdsløse	  og	  flygtninge.	  Så	  det	  er	  lidt	  nonchalant	  ikke	  inddrage	  de	  konsekvenser	  i	  vurderin-‐
gen,«	  mener	  Pelle	  Dragsted	  som	  gennem	  flere	  år	  har	  udtænkt	  Enhedslistens	  strategiske	  planer	  og	  er	  ny-‐
valgt	  folketingsmedlem	  for	  partiet.	  Men	  diskussionen	  er	  vigtig	  at	  tage.	  I	  dag	  er	  der	  dog	  ingen	  tvivl	  hos	  ham:	  
Det	  var	  SR-‐regeringens	  egen	  skyld,	  at	  centrum-‐venstre	  ikke	  samlede	  de	  nødvendige	  90	  mandater	  til	  at	  kun-‐
ne	  fortsætte.	  

»Efter	  min	  mening	  tabte	  man	  valget	  som	  en	  straf	  for	  den	  politik,	  regeringen	  har	  ført.	  Dem,	  der	  dannede	  
regeringen,	  gik	  samlet	  set	  omkring	  otte	  procentpoint	  tilbage,	  og	  jeg	  tror,	  at	  hovedårsagen	  er	  den	  samme,	  
som	  mange	  andre	  socialdemokratiske	  regeringer	  rundt	  om	  i	  Europa	  har	  tabt	  på:	  Man	  formåede	  ikke	  at	  føre	  
en	  politik,	  som	  adskiller	  sig	  fra	  højrefløjen,	  og	  man	  formåede	  dybest	  set	  heller	  ikke	  at	  skabe	  en	  skarp	  ven-‐
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streorienteret	  fortælling.	  Der	  havde	  lige	  været	  en	  finanskrise.	  Vreden	  mod	  finanssektoren	  var	  stor,	  så	  ba-‐
nen	  var	  kridtet	  op	  til	  en	  stærk	  socialdemokratisk	  fortælling.	  Den	  svigtede	  man,«	  lyder	  analysen	  fra	  Pelle	  
Dragsted.	  

»Så	  sker	  der	  det	  paradoksale,	  at	  Socialdemokraterne	  i	  mange	  år	  har	  haft	  den	  strategi	  at	  kopiere	  meget	  af	  
højrefløjens	  værdipolitik	  af	  frygt	  for,	  at	  det	  afgør	  valgene.	  Derfor	  har	  de	  lagt	  sig	  ekstremt	  tæt	  op	  ad	  Dansk	  
Folkeparti	  og	  Venstre.	  Mens	  man	  har	  haft	  travlt	  med	  det,	  tog	  Dansk	  Folkeparti	  lige	  en	  tur	  rundt	  på	  den	  an-‐
den	  side	  og	  overhalede	  Socialdemokraterne	  venstre	  om	  på	  velfærdspolitikken.	  Enten	  opdagede	  Socialde-‐
mokraterne	  det	  ikke,	  eller	  også	  bekymrede	  de	  sig	  ikke	  om	  det,	  for	  de	  tog	  det	  i	  hvert	  fald	  ikke	  alvorligt.	  Det	  
betød,	  at	  vi	  gik	  til	  valg	  med	  en	  situation,	  hvor	  DF	  lå	  til	  venstre	  for	  Socialdemokraterne	  på	  store	  dele	  af	  den	  
økonomiske	  politik.	  Det,	  tror	  jeg,	  er	  hovedårsagen	  til,	  at	  de	  i	  virkeligheden	  ganske	  få	  vælgere,	  der	  gjorde	  
forskellen,	  tog	  turen	  fra	  S	  til	  DF.	  Det	  var	  nok	  til,	  at	  det	  tippede.	  Så	  det	  blev	  nok	  ikke	  så	  meget	  Blå	  Bjarne,	  der	  
afgjorde	  valget,	  men	  i	  stedet	  Røde	  Bjarne.	  DF	  formåede	  ganske	  enkelt	  at	  fremstå	  som	  et	  bedre	  Socialde-‐
mokrati.«	  

Ifølge	  Pelle	  Dragsted	  formåede	  Socialdemokraterne	  »ikke	  at	  bringe	  bolden	  ind	  på	  den	  spillebane,	  hvor	  ven-‐
strefløjen	  står	  stærkest:	  Nemlig	  velfærd	  og	  fordelingspolitik.«	  »Når	  den	  almindelige	  befolkning	  oplever,	  at	  
uanset	  om	  vi	  har	  en	  rød	  eller	  blå	  regering,	  så	  bliver	  velfærden	  forringet,	  uligheden	  større	  og	  utrygheden	  på	  
arbejdsmarkedet	  dybere,	  så	  bliver	  værdipolitikken	  the	  difference	  that	  makes	  the	  difference,	  med	  den	  nor-‐
ske	  forfatter	  Magnus	  Marsdals	  formulering.	  Hvis	  venstrefløjen	  f.	  eks.	  havde	  løst	  dagpengeproblemet	  og	  
givet	  de	  ældre	  klare	  rettigheder,	  så	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  Løkke	  havde	  haft	  en	  chance.	  Folk	  ville	  ikke	  have	  stemt	  
på	  Dansk	  Folkeparti,	  hvis	  det	  var	  klart,	  at	  det	  ville	  medføre	  klare	  forringelser	  for	  deres	  liv	  og	  tryghed.	  

[…]	  

Bilag  5:  Historisk  få  danskere  stoler  på  politikerne  
Altinget.dk	   08.06.2015	  	  

af	  Klaus	  Ulrik	  Mortensen	  

MISTILLID:	  Danskerne	  til l id	  til 	  politikerne	  er	  mere	  end	  halveret	  siden	  sidste	  valg.	  Professor	  
advarer	  imod,	  at	  det	  danske	  demokrati	  er	  truet,	  mens	  Uffe	  Elbæk	  afviser,	  at	  mistil l iden	  skul-‐
le	  være	  Alternativets	  eneste	  eksistensgrundlag.	  

Tilliden	  til	  de	  danske	  politikere	  har	  aldrig	  været	  lavere.	  

Blot	  28	  procent	  af	  danskerne	  svarer	  i	  en	  ny	  måling	  foretaget	  af	  Norstat	  for	  Altinget,	  at	  de	  har	  tillid	  til	  politi-‐
kerne.	  Mindst	  er	  tilliden	  hos	  de	  blå	  vælgere,	  hvor	  kun	  25	  procent	  stoler	  på,	  hvad	  der	  bliver	  sagt,	  mens	  37	  
procent	  af	  de	  røde	  vælgere	  udtrykker	  tillid	  til	  de	  folkevalgte.	  

Tallene	  skal	  ses	  i	  forhold	  til,	  at	  tilliden	  i	  2007	  blev	  målt	  til	  hele	  70	  procent.	  Og	  i	  2011	  var	  det	  stadig	  60	  pro-‐
cent	  af	  danskerne,	  der	  turde	  stole	  på	  politikerne.	  Det	  betyder,	  at	  tilliden	  siden	  sidste	  valg	  er	  mere	  end	  hal-‐
veret.	  

Professor	  på	  Københavns	  Universitet	  Kasper	  Møller	  Hansen	  har	  forsket	  i	  demokratiets	  udvikling.	  Og	  han	  
mener,	  at	  der	  er	  grund	  til	  at	  tage	  tallene	  meget	  alvorligt.	  

"Danmark	  har	  altid	  været	  blandt	  de	  lande	  i	  verden,	  hvor	  tilliden	  til	  politikerne	  var	  størst.	  Nu	  ligger	  vi	  og	  
roder	  langt	  nede	  på	  listen.	  Tillid	  er	  den	  lim,	  der	  holder	  samfundet	  sammen.	  Og	  når	  den	  forsvinder,	  piller	  
man	  ved	  fundamentet	  for	  demokratiet,-‐	  siger	  han.	  
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Politikere  fremstår  latterlige  i  spørgetime  
Han	  opfordrer	  politikerne	  til	  at	  se	  hinanden	  dybt	  i	  øjnene	  og	  overveje,	  hvordan	  de	  kan	  ændre	  debatkultu-‐
ren.	  

"Pilen	  peger	  primært	  mod	  politikerne	  selv.	  Tonen	  er	  over	  de	  seneste	  år	  blevet	  mere	  og	  mere	  hård.	  Man	  
beskylder	  hinanden	  for	  løftebrud	  og	  hængekøjepolitik,	  og	  det	  skaber	  et	  billede	  i	  vælgernes	  bevidsthed	  om,	  
at	  sådan	  er	  politik.	  Og	  så	  glemmer	  man	  helt,	  at	  utrolig	  mange	  politikere	  faktisk	  er	  ærlige	  og	  hårdtarbejden-‐
de	  mennesker,-‐	  siger	  han.	  

En	  af	  første	  ting,	  som	  ifølge	  Kasper	  Møller	  Hansen	  bør	  ændres,	  er	  den	  nye,	  ugentlige	  spørgetime	  i	  Folke-‐
tingssalen.	  

"Tanken	  var,	  at	  politikerne	  ved	  at	  prøve	  at	  være	  sjove	  og	  drille	  hinanden	  skulle	  fremstå	  mere	  åbne	  og	  tæt-‐
tere	  på	  vælgerne.	  Problemet	  er,	  at	  det	  har	  fået	  den	  modsatte	  effekt,	  og	  at	  de	  fremstår	  latterlige,	  når	  de	  
ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  besvare	  hinandens	  spørgsmål,-‐	  siger	  han.	  

Et	  andet	  stort	  problem	  er,	  at	  åbne	  samråd	  og	  nogle	  udvalgsmøder	  i	  dag	  transmitteres	  direkte	  på	  tv.	  Det	  
betyder	  ifølge	  professoren,	  at	  politikernes	  måde	  at	  tale	  sammen	  på	  har	  ændret	  sig,	  fordi	  man	  altid	  er	  op-‐
mærksom	  på,	  at	  en	  anonym	  tredjepart	  lytter	  med.	  

DF's  vælgere  mest  skeptiske  
Mest	  skeptiske	  er	  Dansk	  Folkepartis	  vælgere.	  Her	  svarer	  34	  procent,	  at	  de	  har	  meget	  lav	  tillid	  til	  politikerne.	  
Blandt	  de	  socialdemokratiske	  vælgere	  er	  det	  derimod	  kun	  11	  procent,	  der	  nager	  samme	  mistro.	  Og	  det	  
overrasker	  politisk	  kommentator	  på	  Altinget,	  Erik	  Holstein.	  

"Det	  så	  i	  lang	  tid	  ud	  til,	  at	  løftebrudsdiskussionen	  ville	  blive	  socialdemokraternes	  største	  problem.	  Alligevel	  
står	  vi	  nu	  i	  en	  situation,	  hvor	  tilliden	  til	  politikerne	  er	  rekordlav,	  og	  hvor	  Helle	  Thorning-‐Schmidt	  samtidig	  
ser	  ud	  til	  at	  få	  et	  bedre	  valg,	  end	  nogen	  havde	  turde	  tro	  på,-‐	  siger	  han.	  

Anderledes	  alvorligt	  ser	  det	  ud	  for	  Venstre.	  Partiet	  har	  på	  tre	  år	  mistet	  over	  10	  procentpoint	  i	  meningsmå-‐
lingerne,	  og	  det	  kan	  ifølge	  Erik	  Holstein	  kun	  hænge	  sammen	  med	  de	  mange	  personsager,	  der	  har	  fulgt	  Lars	  
Løkke	  Rasmussen.	  

"Jeg	  har	  hele	  tiden	  ment,	  at	  Venstre	  undervurderede	  alvoren	  af	  Løkkes	  personsager.	  Og	  nu	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  
sagerne	  har	  indhentet	  ham,-‐	  siger	  han.	  

Mistillid  gevinst  for  Alternativet  
Men	  der	  er	  som	  bekendt	  ikke	  noget,	  der	  er	  så	  skidt,	  at	  det	  ikke	  er	  godt	  for	  noget.	  Og	  i	  dette	  tilfælde	  skal	  
Uffe	  Elbæk	  prise	  sig	  lykkelig	  for,	  at	  hans	  alternative	  parti	  er	  brudt	  frem	  samtidig	  med,	  at	  danskernes	  politi-‐
ske	  tillid	  er	  på	  tilbagetog.	  

"Det	  at	  Uffe	  Elbæk	  står	  til	  at	  få	  så	  godt	  et	  valg	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  noget	  ikke	  fungerer	  mellem	  politikerne	  
og	  vælgerne.	  Hvordan	  man	  end	  vender	  og	  drejer	  det,	  er	  Alternativet	  et	  utrolig	  diffust	  projekt,	  og	  når	  man	  
taler	  med	  deres	  vælgere,	  siger	  mange,	  at	  det	  må	  vi	  leve	  med,	  for	  nu	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  prøve	  noget	  helt	  andet,-‐	  
siger	  Erik	  Holstein.	  

En	  analyse,	  som	  man	  dog	  ikke	  helt	  deler	  i	  det	  alternative	  parti.	  Politisk	  leder	  Uffe	  Elbæk	  forklarer,	  at	  han	  
typisk	  bliver	  mødt	  af	  to	  reaktioner,	  når	  hans	  diskuterer	  politik	  med	  folk	  på	  gaden.	  

"Dels	  er	  der	  et	  ønske	  om	  et	  andet	  vækstbegreb.	  Mange	  er	  kritiske	  over	  for,	  at	  alting	  skal	  presses	  ind	  i	  en	  
økonomisk	  forståelse.	  Dels	  er	  der	  et	  stærkt	  ønske	  om	  en	  anden	  politisk	  kultur,-‐	  siger	  han.	  
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Elbæk:  Vi  er  ikke  protestparti  
Problemet	  er	  ifølge	  Elbæk,	  at	  politikerne	  er	  blevet	  for	  ens.	  Man	  tager	  den	  samme	  uddannelser,	  bevæger	  sig	  
i	  de	  samme	  netværk	  og	  vokser	  op	  gennem	  graderne	  i	  partisystemer,	  som	  næsten	  er	  identiske.	  

"Dermed	  er	  forudsætningen	  for,	  at	  borgerne	  oplever	  en	  egentlig	  politisk	  klasse,	  etableret.	  Det	  gør,	  at	  man	  
ikke	  længere	  kan	  identificere	  sig	  med	  politikerne,	  og	  derfor	  holder	  man	  i	  sidste	  ende	  også	  op	  med	  at	  stole	  
på	  dem,-‐	  siger	  han.	  

Men	  faktum	  er	  vel	  også,	  at	  I	  som	  parti	  nyder	  godt	  af	  den	  mistillid?	  

"Jeg	  tror,	  at	  det	  er	  for	  let	  at	  forklare	  det	  ud	  fra,	  at	  vi	  bare	  er	  et	  protestparti.	  Vi	  er	  et	  parti,	  som	  tager	  dan-‐
skernes	  bekymring	  for	  den	  globale	  klimakrise	  alvorligt,	  og	  som	  ønsker,	  at	  valgkampen	  skal	  handle	  om	  andet	  
end	  dagpenge	  og	  udlændinge,-‐	  siger	  han.	  

Bilag  6:  Hvad  skete  der  egentlig  18.  juni?  
http://www.b.dk/kommentarer/hvad-‐skete-‐der-‐egentlig-‐18.-‐juni	   Hentet	  13.08.2015	  

Af	  Lisbeth	  Knudsen,	  ansvarshavende	  chefredaktør	  	   4.	  juli	  2015	  

Efter	  valget	  18.	  juni	  og	  stemmeskreddet	  ikke	  mindst	  til	  fordel	  for	  Dansk	  Folkeparti	  men	  også	  partier	  som	  
Liberal	  Alliance	  og	  Alternativet,	  er	  der	  god	  grund	  til	  at	  fundere	  over,	  hvad	  det	  er,	  der	  sker	  i	  den	  danske	  be-‐
folkning.	  Valgresultatet	  er	  blevet	  vendt	  og	  drejet,	  og	  eksperterne	  har	  vendt	  luppen	  ned	  over	  et	  fænomen,	  
der	  overfladisk	  betragtet	  ser	  ud	  som	  et	  oprør	  fra	  landet	  fra	  produktions-‐Danmark,	  vandkants-‐Danmark,	  
udkants-‐Danmark	  eller	  hvad	  nu	  end,	  vi	  kalder	  det,	  rettet	  mod	  København,	  de	  bedrevidende,	  de	  politisk	  
korrekte,	  den	  kreative	  klasse	  og	  den	  herskende	  akademiske	  magtbase.	  Ind	  i	  Folketinget	  er	  kommet	  folk	  
med	  DF’s	  sejr,	  som	  kommer	  fra	  helt	  almindelige	  job	  uden	  for	  logerne	  af	  cand.polit.er	  og	  scient.pol.er,	  som	  
befolker	  de	  øvrige	  partier	  i	  stor	  stil	  med	  folk	  uddannet	  samme	  sted	  som	  embedsmændene	  i	  Centraladmini-‐
strationen,	  lobbyisterne	  i	  interesseorganisationerne	  og	  folkene	  i	  partiernes	  sekretariater.	  Ekspeditioner	  af	  
københavnske	  journalister	  er	  taget	  på	  research	  ude	  i	  den	  »ukendte	  jungle«	  i	  Sønderjylland	  for	  at	  finde	  den	  
del	  af	  den	  danske	  folkesjæl,	  som	  har	  gjort	  Dansk	  Folkeparti	  til	  landets	  næststørste.	  Byen	  Thyregod	  i	  Vejle	  
Kommune	  er	  vel	  Danmarks	  mest	  journalisthærgede	  by	  denne	  sommer.	  For	  de	  ikke	  stedkendte	  er	  det	  Kristi-‐
an	  Thulesen	  Dahls	  hjemby.	  En	  stationsby	  i	  Sydjylland	  med	  1.366	  indbyggere,	  beliggende	  otte	  kilometer	  
nord	  for	  Give,	  ti	  kilometer	  sydøst	  for	  Brande	  og	  34	  kilometer	  nordvest	  for	  Vejle.	  Er	  det,	  vi	  øjner	  i	  dette	  valg,	  
en	  massiv	  protest	  mod	  storbyerne	  og	  i	  særdeleshed	  akademia	  og	  den	  kendte	  magtstruktur?	  Hvordan	  kom	  
DF	  fra	  at	  være	  et	  mindre	  parti	  mod	  indvandring	  og	  for	  meget	  EU	  og	  forsvarer	  af	  alt	  det	  nationale	  og	  vel-‐
færdsstaten	  til	  at	  blive	  et	  stort	  folkeparti?	  

For	  det	  første	  tror	  jeg,	  at	  vælgerne	  reagerer	  negativt	  på	  de	  »gamle«	  partiers	  slagsmål	  om	  2020-‐planer,	  og	  
om	  hvem	  der	  nu	  kan	  spare	  og	  stramme	  mest	  eller	  bygge	  mest	  velfærd	  ekstra	  på	  her	  og	  der.	  Det	  sender	  
vælgerne	  på	  jagt	  efter	  noget	  andet	  og	  klarere.	  Dernæst	  er	  vælgerne	  trætte	  af	  skidtsnak	  partierne	  imellem,	  
som	  ikke	  handler	  om	  reel	  politisk	  uenighed,	  men	  mere	  om	  hvem	  der	  nu	  har	  skylden	  og	  æren	  for	  hvad.	  For	  
det	  tredje	  er	  valgets	  sejrende	  partier	  karakteriseret	  ved	  en	  helt	  anderledes	  politisk	  kommunikation	  end	  
den,	  f.eks.	  Venstre	  og	  Socialdemokraterne	  og	  de	  Radikale	  bruger.	  De	  gamle	  partiers	  kommunikation	  er	  
meget	  mere	  systemisk	  end	  umiddelbar.	  For	  det	  fjerde	  er	  vælgerkorpset	  delt	  mellem	  dem,	  der	  gerne	  vil	  
have	  kontraktpolitikken	  tilbage	  og	  dem,	  der	  leder	  efter	  en	  vision	  og	  en	  langsigtet	  løsning	  på	  verdens	  globale	  
problemer,	  vores	  livsudfordringer	  og	  vores	  samfundsindretning.	  Der	  er	  globalisterne,	  som	  gerne	  drøfter	  
den	  globale	  påvirkning	  af	  aktiemarkederne	  og	  det	  globale	  miljø,	  og	  lokalisterne,	  som	  gerne	  ser,	  at	  vi	  fokuse-‐
rer	  på	  at	  sikre	  vores	  egen	  kernevelfærd	  noget	  bedre.	  Der	  er	  dem,	  der	  ser	  kulturel	  mangfoldighed	  som	  en	  
gave,	  og	  dem,	  der	  frygter,	  at	  nationale	  værdier	  forsvinder	  i	  et	  frygtindgydende	  multietnisk	  rum.	  Vælger-‐
skreddet	  mod	  DF,	  Alternativet	  og	  Liberal	  Alliance	  er	  ikke	  et	  jysk	  landsbyfænomen.	  DF	  er	  i	  øvrigt	  også	  blevet	  
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markant	  store	  i	  byerne.	  Den	  splittelse	  i	  vælgerkorpset,	  vi	  så	  18.	  juni,	  må	  få	  de	  gamle	  partier	  til	  at	  overveje,	  
om	  de	  skal	  ændre	  markant	  på	  måden	  at	  kommunikere	  til	  vælgerne	  på.	  

Bilag  7:  Valgets  lektie:  Drømmepartier  slår  DJØF1-‐partier    
Sigge	  Winther	  Nielsen,	  Politisk	  analytiker	   politiken.dk	  d.	  19.	  juni	  2015	  

Med	  massiv	  fremgang	  til 	  yderfløjene	  optegner	  valget	  en	  ny	  akse	  i	  dansk	  politik.	  Men	  efter-‐
lader	  foreløbig	  intet	  jordskred	  

Den	  tidligere	  statsminister	  for	  Venstre,	  Knud	  Kristensen,	  underholdt	  gerne	  med	  følgende	  udsagn:	  »Jeg	  er	  
bonde,	  ikke	  politiker«.	  Ligeså	  gjaldt	  den	  tidligere	  socialdemokratiske	  partiformand,	  P.	  Knudsen.	  Han	  udråb-‐
te	  ofte	  sit	  erhverv	  som	  handskemager	  i	  kontrast	  til	  det	  politiske	  parnas.	  	  

Med	  klumpspil	  blandt	  magtpartierne	  har	  yderfløjene	  kunnet	  levere	  kant	  og	  konflikt	  ved	  dette	  valg.	  	  

Med	  disse	  levnedsbeskrivelser	  måtte	  man	  forstå,	  at	  her	  var	  to	  mænd,	  som	  repræsenterede	  folket.	  De	  var	  
mænd,	  der	  vidste,	  hvilken	  front	  man	  skulle	  indskrive	  sig	  på,	  og	  hvilken	  krig	  der	  skulle	  kæmpes.	  	  

I	  dag	  er	  det	  mere	  utænkeligt,	  at	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  eller	  Helle	  Thorning-‐Schmidt	  kunne	  sige:	  Jeg	  er	  
djøf’er,	  ikke	  politiker.	  Om	  end	  onde	  tunger	  vil	  mene,	  at	  det	  er	  netop,	  hvad	  de	  er.	  	  

For	  som	  landet	  ligger,	  er	  der	  i	  mange	  vælgeres	  øjne	  hverken	  hjemmel	  til	  Thornings	  Bilka-‐flirt	  eller	  Løkkes	  
Græsted-‐folklore.	  	  

Magtpartier  vs.  drømmepartier  
Gårsdagens	  valg	  afslører	  foreløbig	  intet	  jordskred,	  men	  snarere	  en	  ny	  akse	  i	  dansk	  politik.	  En	  akse,	  hvor	  
gamle	  partier	  står	  over	  for	  nye	  partier,	  hvor	  magtpartier	  står	  over	  for	  drømmepartier.	  	  

Denne	  underliggende	  lektie	  ved	  gårsdagens	  folketingsvalg	  presser	  Venstre	  og	  Socialdemokraterne.	  	  

I	  dag	  opfattes	  de	  to	  partier	  af	  mange	  vælgere	  som	  bedagede	  bureaukratier,	  der	  kun	  ønsker	  Statsministeriet	  
for	  deres	  egen	  skyld.	  	  

Omvendt	  fremstår	  de	  yngre	  partier	  –	  Alternativet,	  Liberal	  Alliance,	  Dansk	  Folkeparti	  og	  Enhedslisten	  –	  ved	  
dette	  valg	  som	  friske	  alternativer,	  der	  tør	  tale	  magten	  imod.	  	  

Politik	  kan	  opfattes	  som	  en	  uendelig	  række	  af	  skillelinjer.	  Det	  er	  linjer,	  der	  går	  mellem	  arbejdsgivere	  og	  
arbejdstagere,	  land	  og	  by	  eller	  langtuddannede	  og	  kortuddannede.	  	  

I	  denne	  kamp	  om	  at	  politisere	  spændinger	  i	  samfundet	  vælger	  partier	  ofte	  at	  tale	  ud	  fra	  den	  skillelinje,	  som	  
favoriserer	  deres	  politik	  mest	  muligt.	  	  

Derfor	  valgte	  Venstre	  i	  starten	  af	  deres	  levetid	  at	  tale	  bøndernes	  sag	  over	  for	  den	  uddannede	  elite	  i	  Køben-‐
havn.	  Derfor	  valgte	  Socialdemokraterne	  i	  begyndelsen	  af	  deres	  historie	  at	  slå	  på	  forskellen	  mellem	  arbejde-‐
re	  og	  virksomhedsejere.	  	  

I	  dag	  er	  de	  begge	  magtpartier	  inden	  for	  murene	  på	  Slotsholmen.	  Begge	  med	  licens	  til	  at	  styre	  landet.	  På	  
skift.	  	  

Den	  energi,	  de	  bragte	  med	  sig	  som	  unge	  bevægelser	  for	  over	  100	  år	  siden,	  er	  falmet.	  Nu	  er	  der	  andre	  parti-‐
er,	  som	  repræsenterer	  modkulturen	  –	  og	  som	  i	  går	  lystigt	  opsamlede	  stemmer.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  DJØF:	  Danmarks	  jurist	  og	  økonomforbund,	  fagforening	  for	  akademikere	  inden	  for	  samfundsfag,	  psykologi,	  jura	  mm.	  
DJØF-‐parti:	  Parti	  hvor	  DJØF-‐akademikere	  er	  overrepræsenteret	  
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De  to  gamle  akser    
Siden	  den	  franske	  revolution	  har	  højre-‐venstre	  været	  det	  kort,	  vi	  læste	  politik	  ud	  fra.	  	  

I	  Danmark	  udmøntede	  det	  sig	  fra	  den	  gryende	  industrialisering	  i	  slutningen	  af	  1890’erne	  til	  en	  kamp	  om	  
fordelingen	  af	  velstand	  i	  samfundet.	  Her	  stod	  arbejdere,	  bønder	  og	  virksomhedsejere	  over	  for	  hinanden.	  	  

Til	  venstre	  side	  lå	  de,	  der	  ønskede	  en	  stærk	  stat	  og	  økonomisk	  omfordeling.	  Til	  højre	  side	  lå	  de,	  der	  ønskede	  
ejendomsret	  og	  fri	  markedsøkonomi.	  	  

De	  mange	  skillelinjer	  i	  denne	  konflikt	  går	  gerne	  under	  en	  samlet	  betegnelse:	  den	  fordelingspolitiske	  akse.	  	  

Men	  i	  1960’erne	  skete	  der	  et	  brud	  i	  den	  traditionelle	  højre-‐venstre	  tilgang.	  På	  ryggen	  af	  ungdomsoprøret	  
opstod	  en	  række	  bevægelser	  uden	  for	  Christiansborg:	  Kvindefrigørelse,	  miljøhensyn	  og	  fredsbevægelser	  
kom	  højt	  på	  den	  politiske	  dagsorden.	  Nu	  blev	  de	  materielle	  spørgsmål	  fra	  industrialiseringen	  presset	  tilba-‐
ge.	  	  

Den	  amerikanske	  politolog	  Ronald	  Inglehart	  beskrev	  udviklingen	  som	  et	  opgør	  med	  industrialiseringens	  
fokus	  på	  materielle	  spørgsmål.	  	  

Han	  så	  en	  ny	  generation	  af	  unge	  blomstre	  frem,	  der	  havde	  blik	  for	  »post-‐materielle	  værdier.«	  Disse	  genera-‐
tioner	  var	  vokset	  op	  uden	  krig	  i	  baghaven	  eller	  social	  armod	  i	  gaderne.	  	  

De	  lagde	  derfor	  vægt	  på	  livskvalitet	  og	  ligestilling	  samt	  miljø	  og	  menneskerettigheder.	  Inglehart	  kaldte	  det	  
for	  »en	  stille	  revolution.«	  	  

Over	  tid	  blev	  disse	  skillelinjer	  udviklet	  i	  Danmark	  til	  en	  samlet	  betegnelse:	  den	  værdipolitiske	  akse.	  Her	  ind-‐
fandt	  sig,	  ud	  over	  miljø	  og	  ligestilling,	  også	  spørgsmål	  om	  ulandsbistand,	  indvandring	  og	  kriminalitet.	  	  

Den  magtpolitiske  akse  
Vi	  har	  vænnet	  os	  til	  at	  forstå	  dansk	  politik	  på	  disse	  to	  omfattende	  akser	  –	  fordelingspolitik	  og	  værdipolitik.	  
Eller	  gammel-‐politik	  og	  ny-‐politik,	  som	  de	  også	  kaldes.	  	  

Disse	  to	  akser	  er	  stadig	  vigtige.	  Men	  folketingsvalget	  har	  friskrabet	  en	  alternativ	  akse.	  En	  tredje	  dimension	  i	  
dansk	  politik.	  	  

Den	  kunne	  få	  navnet:	  den	  magtpolitiske	  akse.	  Denne	  akse	  opstiller	  en	  klar	  modsætning.	  	  

Til	  højre	  side	  magtpartierne:	  Socialdemokraterne,	  Venstre,	  De	  Konservative	  og	  til	  dels	  Socialistisk	  Folkeparti	  
og	  Det	  Radikale	  Venstre.	  	  

Til	  venstre	  side	  drømmepartierne:	  Dansk	  Folkeparti,	  Liberal	  Alliance,	  Enhedslisten	  og	  ikke	  mindst	  Alternati-‐
vet.	  Sidstnævnte	  har	  som	  nyt	  parti	  vist,	  hvor	  stærk	  denne	  nye	  akse	  er	  at	  mobilisere	  på.	  	  

De	  fire	  partier	  udgør	  en	  umage	  flok.	  Men	  de	  deler	  ofte	  et	  fælles	  sprog.	  De	  taler	  mod	  det	  bestående	  –	  magt-‐
partierne.	  Det	  er	  partier,	  som	  har	  anvendt	  den	  udbredte	  politikerlede	  i	  disse	  år	  som	  katalysator	  for	  at	  ind-‐
fange	  stemmer.	  	  

Anders	  Samuelsen,	  Johanne	  Schmidt-‐Nielsen,	  Kristian	  Thulesen	  Dahl	  og	  Uffe	  Elbæk	  finder	  fælles	  fodslag	  på	  
en	  række	  områder,	  der	  udfordrer	  de	  eksisterende	  politiske	  rammer.	  	  

Dels	  gælder	  det	  store	  sager,	  hvor	  ønsket	  er	  at	  tøjle	  EU,	  kontrollere	  efterretningstjenesten,	  stække	  
djøf’ernes	  magt,	  styrke	  Folketingets	  rolle	  og	  åbne	  offentlighedsloven.	  Dels	  gælder	  det	  mindre	  sager,	  hvor	  
ønsket	  er	  at	  holde	  politikernes	  pensioner	  nede	  og	  aftrædelsesordninger	  ude.	  	  

Med	  andre	  ord	  den	  politisk-‐adminsitrative	  magt	  skal	  stækkes.	  Den	  'nødvendige	  politik'	  er	  ikke	  længere	  
nødvendig:	  Regneark	  skal	  erstattes	  med	  hverdagsfornuft.	  	  
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Umage  trekløver  
I	  den	  netop	  afsluttede	  valgperiode	  har	  de	  tre	  partier,	  som	  i	  forvejen	  sidder	  i	  Folketinget,	  allerede	  mødtes	  til	  
koordinerende	  møder.	  Det	  skete	  under	  balladen	  om	  offentlighedsloven.	  Her	  var	  det	  Simon	  Emil	  Ammitz-‐
bøls	  (LA)	  kontor,	  som	  var	  omdrejningspunkt	  for	  strategimøder,	  mens	  Enhedslistens	  sekretariat	  leverede	  
notater	  og	  Dansk	  Folkeparti	  kom	  med	  retoriske	  punchlines.	  	  

Under	  valgkampen	  har	  de	  fortsat	  samarbejdet	  på	  den	  magtpolitiske	  akses	  venstrefløj.	  	  

Alle	  tre	  partier	  sagde	  på	  forsiden	  af	  Berlingske	  Tidende,	  at	  de	  også	  vil	  presse	  flere	  folkeafstemninger	  igen-‐
nem.	  Ikke	  mindst	  på	  EU-‐området.	  De	  ville	  altså	  stå	  sammen	  i	  den	  nye	  valgperiode	  på	  udvalgte	  områder.	  	  

Ud	  over	  at	  tage	  mere	  magt	  tilbage	  fra	  EU	  er	  det	  første	  punkt	  på	  den	  fælles	  dagsorden	  en	  tilbagerulning	  af	  
offentlighedsloven.	  Ligeså	  står	  det	  højt	  på	  ønskesedlen	  at	  give	  Folketinget	  flere	  muskler	  over	  for	  Slotshol-‐
men	  med	  et	  økonomisk	  sekretariat.	  	  

Jovist,	  denne	  magtpolitiske	  akse	  er	  stadig	  i	  sin	  vorden,	  og	  vi	  må	  se,	  hvor	  potent	  den	  viser	  sig	  at	  være:	  Hvor	  
meget	  tør	  de	  unge	  partier	  gå	  til	  den?	  	  

For	  enkelte	  af	  partierne	  kan	  sagtens	  se	  sig	  selv	  i	  en	  regering,	  især	  det	  fremadstormende	  Dansk	  Folkeparti.	  
De	  siger	  det	  bare	  ikke	  altid.	  Og	  sjældent	  for	  højt.	  Det	  kunne	  jo	  koste	  stemmer	  at	  blive	  for	  magtmagelig.	  	  

Derfor	  bliver	  det	  spændende	  at	  se	  de	  næste	  dages	  regeringsforhandlinger,	  hvor	  DF	  kan	  blive	  lokket	  ind	  i	  en	  
regering	  med	  Venstre.	  Her	  kan	  der	  blive	  taget	  et	  par	  gevaldige	  hugtænder	  ud	  af	  den	  umage	  floks	  kampiver,	  
hvis	  Thulesen	  Dahl	  kommer	  under	  ansvarets	  åg.	  	  

Fremtidens  konflikter  
Hvis	  en	  magtpolitisk	  akse	  trænger	  igennem	  over	  de	  næste	  år,	  bliver	  det	  centrale	  spørgsmål,	  hvad	  det	  bety-‐
der	  for	  dansk	  politik.	  Kort	  sagt:	  Tre	  i	  stedet	  for	  to	  akser	  ændrer	  dynamikken	  i	  dansk	  politik.	  	  

Især	  fordi	  politik	  handler	  om,	  hvilke	  konflikter	  der	  indtager	  dagsordenen.	  Kigger	  vi	  på	  de	  seneste	  fire	  folke-‐
tingsvalg	  ud	  fra	  aksernes	  logik,	  kan	  vi	  måske	  blive	  lidt	  klogere.	  	  

Ved	  valgene	  i	  2001,	  2005	  og	  2007	  evnede	  Venstre	  og	  blå	  blok	  at	  neutralisere	  den	  fordelingspolitiske	  akse	  
som	  kampplads.	  Faktisk	  blev	  Venstre	  stik	  mod	  tidligere	  tider	  opfattet	  som	  lige	  så	  kompetent	  til	  at	  varetage	  
velfærdsstaten	  som	  de	  røde.	  Til	  gengæld	  stod	  opgøret	  på	  den	  værdipolitiske	  akse	  med	  indvandringspolitik	  i	  
front.	  Her	  vandt	  blå	  blok	  stort	  over	  rød	  blok.	  	  

Omvendt	  var	  det	  i	  2011-‐valget.	  Her	  mestrede	  S-‐SF	  at	  neutralisere	  den	  værdipolitiske	  akse	  med	  en	  stram	  
udlændingepolitik.	  Og	  det	  gjorde,	  at	  de	  politiske	  sværdslag	  –	  skubbet	  på	  vej	  af	  den	  økonomiske	  krise	  –	  fo-‐
regik	  på	  den	  fordelingspolitiske	  akse,	  hvor	  Løkke	  havde	  forladt	  Foghs	  midterposition.	  	  

I	  denne	  valgkamp	  har	  Socialdemokraterne	  og	  Venstre	  imidlertid	  neutraliseret	  begge	  akser.	  	  

Socialdemokraterne	  har	  strammet	  yderligere	  i	  udlændingepolitikken,	  og	  Venstre	  har	  stille	  og	  roligt	  skruet	  
op	  for	  velfærdstilbuddene.	  	  

Det	  har	  gjort	  de	  to	  eksisterende	  konfliktakser	  mere	  tynde	  end	  tidligere.	  Også	  selv	  om	  både	  Løkke	  og	  Thor-‐
ning	  har	  kæmpet	  ihærdigt	  for	  at	  politisere	  de	  to	  akser	  ved	  at	  lave	  skræmmekampagner	  om	  den	  andens	  
politik.	  	  

Løkke	  ved	  at	  tale	  om	  usikkerhed	  i	  rød	  bloks	  udlændingepolitik.	  Thorning	  ved	  at	  tale	  om	  nulvækst	  som	  et	  
eksperiment	  med	  folks	  velfærd.	  	  
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Med	  klumpspil	  blandt	  magtpartierne	  har	  yderfløjene	  kunnet	  levere	  kant	  og	  konflikt	  i	  dette	  valg.	  På	  alle	  tre	  
dimensioner	  på	  en	  gang.	  Men	  med	  den	  magtpolitiske	  akse	  som	  drivkraft.	  Og	  det	  har	  gjort,	  at	  yderpartier	  på	  
en	  gang	  er	  blevet	  relevante	  i	  denne	  valgkamp.	  For	  første	  gang	  i	  mange	  år.	  	  

Nu	  bliver	  det	  så	  spændende	  at	  se,	  om	  Venstre	  (og	  Socialdemokraterne)	  i	  fremtiden	  også	  formår	  at	  slibe	  
kanterne	  af	  den	  magtpolitiske	  akse.	  	  

Det	  vil	  kræve,	  at	  Venstre	  formår	  at	  fedte	  Dansk	  Folkeparti	  ind	  i	  magten.	  Hvis	  ikke	  det	  sker,	  så	  venter	  der	  
formentlig	  en	  mere	  ustabil	  situation	  i	  dansk	  politik	  i	  årene	  fremover.	  

Bilag  8:  Eliten  stemmer  borgerligt  
Af	  Noa	  Redington	   Mandag	  den	  5.	  april	  2004	  

Den	  første	  undersøgelse	  af	  samfundets	  absolutte	  tops	  holdninger	  viser	  massiv	  støtte	  til 	  V	  og	  
K.	  De	  Radikale	  stormer	  frem	  i	  eliten,	  mens	  Dansk	  Folkeparti	  er	  totalt	  fraværende.	  »Den	  dan-‐
ske	  elite	  er	  konsensussøgende,«	  siger	  ekspert.	  

[…]	  

Hver	  eneste	  uge	  byder	  på	  nye	  målinger	  af	  danskernes	  politiske	  holdninger,	  og	  der	  stilles	  med	  jævne	  mel-‐
lemrum	  ind	  på	  store	  og	  afgørende	  vælgergrupper	  såsom	  offentligt	  ansatte	  kvinder	  og	  ufaglærte.	  Derimod	  
er	  der	  aldrig	  tidligere	  blevet	  sat	  fokus	  på,	  hvor	  den	  absolutte	  magtelite	  i	  Danmark	  sætter	  deres	  kryds.	  

Det	  er	  en	  viden,	  som	  Epinions	  besvarelser	  fra	  462	  personer	  i	  absolutte	  topstillinger	  for	  første	  gang	  bringer	  
frem	  i	  dagens	  lys.	  I	  forvaltningen	  er	  det	  departementschefer,	  ambassadører,	  direktører	  og	  lignende.	  I	  orga-‐
nisationerne	  er	  det	  formændene	  og	  direktørerne	  for	  de	  største	  organisationer.	  I	  erhvervslivet	  har	  Epinion	  
spurgt	  direktører	  og	  bestyrelsesformænd	  i	  de	  største	  danske	  virksomheder	  målt	  på	  omsætning	  og	  persona-‐
le.	  

»Vi	  havde	  en	  klar	  forventning	  om,	  at	  de	  borgerlige	  partier	  ville	  stå	  stærkt	  i	  eliten,	  men	  ikke	  at	  de	  ville	  stå	  så	  
stærkt.	  Det	  er	  også	  en	  overraskelse,	  at	  Socialdemokratiet	  står	  så	  svagt.	  Partiet	  har	  jo	  immervæk	  været	  re-‐
geringsbærende	  de	  seneste	  50	  år,«	  siger	  Jesper	  T.	  Nielsen.	  […]	  I	  samfundets	  elite	  får	  det	  store	  folkeparti	  
kun	  18,2	  procent	  af	  stemmerne	  […]	  

»De	  danske	  socialdemokrater	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  gøre	  sig	  interessante	  for	  den	  danske	  elite.	  Partiet	  virker	  
ikke	  altid	  lige	  tænksomt,	  og	  så	  har	  konkurrencen	  været	  stor	  fra	  andre,«	  siger	  Johannes	  Andersen.	  

Han	  tænker	  ikke	  mindst	  på	  Det	  Radikale	  Venstre,	  der	  i	  lange	  periode	  har	  været	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  Soci-‐
aldemokratiet.	  De	  radikale	  er	  det	  parti,	  der	  er	  mest	  overrepræsenteret	  i	  eliten,	  og	  det	  gælder	  i	  både	  er-‐
hvervseliten,	  forvaltningseliten	  og	  organisationseliten.	  Samlet	  får	  partiet	  over	  hver	  femte	  af	  elitens	  stem-‐
mer.	  

»Den	  store	  tilslutning	  til	  de	  radikale	  viser,	  at	  toppen	  i	  den	  danske	  magtpyramide	  hylder	  en	  kultur,	  hvor	  kon-‐
sensus	  og	  argumenter	  er	  i	  meget	  høj	  kurs,«	  siger	  Johannes	  Andersen,	  valgforsker	  på	  Aalborg	  Universitet.	  

Det	  er	  en	  analyse,	  som	  tidligere	  udenrigsminister	  og	  mangeårige	  medlem	  af	  Folketinget	  Niels	  Helveg	  Peder-‐
sen	  deler:	  

»Vi	  repræsenterer	  en	  brobyggerkultur,	  som	  er	  attraktiv	  for	  mennesker	  med	  chefansvar.	  De	  ved,	  at	  yder-‐
holdninger	  ikke	  er	  særligt	  konstruktive,«	  siger	  han.	  

Helveg	  Pedersen	  tror	  også,	  det	  spiller	  en	  rolle,	  at	  de	  radikale	  har	  en	  klar	  politisk	  profil	  på	  områder	  som	  miljø	  
og	  kulturpolitik:	  
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»For	  eliten	  spiller	  eksempelvis	  spørgsmålet	  om	  flygtninge	  ikke	  den	  store	  rolle,«	  lyder	  det	  fra	  Helveg.	  

Blandt	  departementschefer,	  afdelingschefer	  og	  kommunaldirektører	  i	  den	  såkaldte	  forvaltningselite	  er	  de	  
radikale	  med	  27,2	  procent	  af	  stemmerne	  ligefrem	  det	  største	  parti.	  

»I	  den	  offentlige	  forvaltning	  er	  man	  glade	  for	  en	  kultur,	  hvor	  man	  taler	  sig	  til	  rette	  i	  al	  stilhed.	  

Man	  er	  fascineret	  af	  den	  politiske	  værdighed.	  Og	  så	  er	  det	  også	  mere	  politisk	  harmløst	  at	  være	  radikal	  de-‐
partementschef	  under	  en	  borgerlig	  regering	  end	  at	  være	  socialdemokrat,«	  siger	  Johannes	  Andersen.	  

Venstre  A/S  
Han	  mener,	  at	  de	  radikale	  har	  overtaget	  den	  rolle,	  som	  SF	  havde	  i	  1970’erne,	  da	  partiet	  repræsenterede	  et	  
strømførende	  nybrud.	  Hvor	  forvaltningseliten	  fremstår	  som	  fleksible	  og	  åbne	  for	  påvirkninger,	  er	  erhvervs-‐
livet	  til	  gengæld	  ganske	  traditionsbundet.	  

I	  en	  tid	  hvor	  andre	  vælgergrupper	  i	  samfundet	  er	  i	  konstant	  bevægelse,	  stemmer	  erhvervslivets	  top	  massivt	  
borgerligt	  –	  44,7	  procent	  på	  Venstre	  og	  21,3	  procent	  på	  de	  konservative.	  

Ifølge	  erhvervsmanden	  Asger	  Aamund	  har	  erhvervslivets	  top	  reelt	  ikke	  noget	  valg:	  

»Socialdemokratiet	  er	  et	  fordelingsparti.	  Deres	  politik	  handler	  om	  at	  fordele	  midlerne,	  hvorimod	  de	  borger-‐
lige	  partier	  tænker	  på,	  hvad	  samfundet	  skal	  leve	  af.	  Socialdemokratiet	  er	  helt	  afhængigt	  af	  de	  40	  procent	  af	  
befolkningen,	  der	  er	  på	  støtten,	  og	  derfor	  er	  det	  danske	  socialdemokrati	  også	  langt	  mere	  venstreorienteret	  
end	  New	  Labour	  i	  Storbritannien	  eller	  SPD	  i	  Tyskland,«	  siger	  Aamund.	  

I	  den	  økonomiske	  politik,	  eksempelvis	  i	  skattespørgsmål,	  ligger	  de	  radikale	  tæt	  på	  de	  konservative.	  Alligevel	  
er	  erhvervslivet	  det	  sted,	  hvor	  de	  radikale	  himmelstormere	  står	  svagest	  i	  eliten.	  

[…]	  

Men	  hvorfor	  er	  støtten	  til	  Venstre	  størst?	  Ifølge	  Johannes	  Andersen	  er	  det	  gamle	  bondeparti	  attraktivt	  for	  
erhvervslivet,	  fordi	  det	  signalerer,	  at	  det	  enkelte	  menneske	  selv	  skal	  tage	  ansvar	  for	  sine	  handlinger.	  Han	  
undrer	  sig	  dog	  over,	  at	  de	  konservative,	  som	  traditionelt	  har	  været	  stærkt	  knyttet	  til	  industrien	  i	  Danmark,	  
ikke	  klare	  sig	  forholdsvist	  bedre	  i	  erhvervslivets	  elite.	  

[…]	  

Sammenlignet	  med	  Venstre	  har	  partiet	  i	  dag	  ikke	  meget	  at	  byde	  på	  for	  en	  moderne	  erhvervsleder,«	  siger	  
Johannes	  Andersen.	  

Forstenet  elite?  
Han	  kalder	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  Venstre	  på	  en	  og	  samme	  tid	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  udvikle	  sig	  til	  et	  
folkeparti	  med	  en	  tilslutning	  på	  31,	  2	  procent	  ved	  sidste	  valg	  og	  samtidig	  udvide	  sin	  støtte	  i	  eliten.	  

Ifølge	  Jesper	  T.	  Nielsen	  afspejler	  undersøgelsen	  grundlæggende	  den	  viden,	  der	  findes	  om	  den	  danske	  elite:	  
At	  den	  er	  åben	  over	  for	  omverdenen	  og	  rekrutterer	  fra	  mange	  forskellige	  grupper	  i	  samfundet.	  Derfor	  er	  
det	  også	  bemærkelsesværdigt,	  at	  eliten	  i	  den	  grad	  stemmer	  på	  de	  fire	  partier,	  der	  har	  båret	  dansk	  politik	  de	  
seneste	  90-‐100	  år:	  De	  radikale,	  Venstre,	  de	  konservative	  og	  Socialdemokratiet.	  Hverken	  SF	  eller	  Dansk	  Fol-‐
keparti	  opnår	  en	  nævneværdig	  tilslutning	  i	  samfundets	  top.	  

»Eliten	  orienterer	  sig	  mod	  magten,	  og	  den	  har	  historisk	  ligget	  mellem	  de	  fire	  gamle	  partier.	  På	  den	  måde	  er	  
eliten	  meget	  traditionelt	  tænkende,«	  siger	  Jesper	  T.	  Nielsen.	  
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Derfor	  mener	  Johannes	  Andersen	  heller	  ikke,	  at	  det	  kan	  betale	  sig	  for	  partierne	  at	  bruge	  ressourcer	  på	  at	  
kapre	  elitens	  stemmer.	  Dels	  er	  den	  absolutte	  elite	  meget	  lille,	  nogle	  få	  tusinde	  vælgere,	  og	  dels	  er	  der	  tale	  
om	  personer,	  der	  har	  et	  meget	  afklaret	  ståsted:	  De	  lader	  sig	  ikke	  overbevise	  under	  en	  valgkamp.	  

	  
Bilag  9:  Samuelsen  vil  have  afskaffelse  af  topskat  med  i  regeringsgrundlag  
Berlingske	  Nyhedsbureau	  |	  25.06.2015	  |	  298	  ord	  |	  Artikel-‐id:	  e518e181	  	  	  	  	  	  

Samuelsen	  vil	  have	  afskaffelse	  af	  topskat	  med	  i	  regeringsgrundlag	  

af	  Niels	  Brandt	  Petersen,	  Berlingske	  Nyhedsbureau	  

En	  aflivning	  af	  topskatten	  skal	  være	  en	  del	  af	  forhandlingerne	  om	  en	  ny	  regering,	  hvis	  den	  nye	  politiske	  
ledelse	  skal	  føle	  sig	  sikker	  på	  at	  overleve.	  

Sådan	  lyder	  meldingen	  fra	  Liberal	  Alliances	  leder,	  Anders	  Samuelsen	  (LA),	  efter	  torsdagens	  frokostmøde	  
med	  Venstre-‐formand	  og	  kongelig	  undersøger	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  (V),	  hvor	  diskussionen	  om	  sammen-‐
sætningen	  af	  en	  ny	  borgerlig	  regering	  igen	  var	  på	  dagsordenen.	  

»Jeg	  har	  sagt,	  at	  topskatten	  skal	  på	  bordet,	  og	  det	  holder	  jeg	  fast	  i.	  Det	  er	  virkelig	  vigtigt	  at	  få	  talt	  om,	  hvor	  
pengene	  og	  væksten	  kommer	  fra.	  Vi	  kan	  ikke	  bare	  sidde	  og	  diskutere,	  hvordan	  pengene	  skal	  bruges,«	  siger	  
Anders	  Samuelsen,	  som	  erklærer,	  at	  Liberal	  Alliance	  »ikke	  er	  bange	  for	  noget	  som	  helst«.	  

»En	  regering	  kan	  vælte	  sig	  selv	  ved	  ikke	  at	  lytte	  til	  sit	  parlamentariske	  grundlag,«	  slår	  Anders	  Samuelsen	  
fast.	  

Der	  er	  dog	  ikke	  tale	  om	  et	  ultimativt	  krav,	  men	  det	  skal	  som	  minimum	  diskuteres	  politisk	  under	  forhandlin-‐
gerne	  mellem	  partierne	  i	  blå	  blok,	  lyder	  det.	  

»Det	  er	  ikke	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  man	  skal	  have	  100	  procent	  af	  sit	  partiprogram	  igennem,	  men	  at	  vi	  er	  fire	  
borgerlige	  partier,	  der	  skal	  finde	  hinanden	  for	  at	  få	  et	  godt	  samarbejde	  de	  kommende	  fire	  år.	  Ellers	  får	  en	  
kommende	  regering	  en	  ekstrem	  kort	  levetid,«	  siger	  Anders	  Samuelsen,	  som	  dog	  også	  tror	  på,	  at	  det	  vil	  lyk-‐
kes	  at	  finde	  sammen	  om	  en	  holdbar	  regeringspolitik.	  

»Jeg	  er	  sikker	  på,	  vi	  kan	  finde	  hinanden,	  og	  at	  vi	  kan	  få	  et	  godt	  og	  solidt	  fundament	  under	  en	  borgerlig	  rege-‐
ring,	  hvor	  man	  erkender,	  at	  der	  er	  et	  Dansk	  Folkeparti,	  som	  er	  blevet	  stort	  og	  stærk,	  og	  der	  er	  et	  Venstre,	  
som	  er	  statsministerparti.	  Men	  også	  at	  der	  er	  andre	  partier,	  som	  oven	  i	  købet	  har	  haft	  succes	  med	  fokus	  på	  
vækst	  og	  velstand	  i	  Danmark,«	  siger	  han	  på	  vej	  ud	  fra	  mødet.	  

Bilag  10:  DF  er  nu  landets  største  arbejderparti    
Af	  Jørgen	  Skadhede	   altinget.dk	  d.	  5.	  februar	  2014	  kl.	  8:59	  	  

VÆLGERANALYSE:	  Positionen	  som	  landets	  største	  arbejderparti	  ti lhører	  ikke	  længere	  hver-‐
ken	  V	  eller	  S.	  Dansk	  Folkeparti	  er	  nu	  størst	  blandt	  de	  eftertragtede	  arbejdervælgere,	  viser	  
professor	  Risbjergs	  nye	  vælgeranalyse.	  	  

Venstre	  og	  Socialdemokratiet	  har	  længe	  konkurreret	  om	  at	  kalde	  sig	  for	  Danmarks	  største	  arbejderparti.	  
Men	  lige	  nu	  tilhører	  denne	  titel	  faktisk	  Dansk	  Folkeparti.	  	  

Det	  viser	  en	  ny	  stor	  vælgeranalyse,	  som	  valgforsker	  Søren	  Risbjerg	  Thomsen	  fra	  Aarhus	  Universitet	  har	  la-‐
vet	  for	  Altinget.dk	  på	  baggrund	  af	  over	  100.000	  Gallup-‐interviews	  fra	  sidste	  folketingsvalg	  og	  frem	  til	  ud-‐
gangen	  af	  2013.	  
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Trods	  stor	  fremgang	  i	  2013	  er	  DF	  samlet	  set	  fortsat	  kun	  landets	  tredje	  største	  parti	  i	  meningsmålingerne.	  
Men	  ser	  man	  isoleret	  på	  de	  eftertragtede	  arbejdervælgere,	  så	  er	  DF	  nu	  størst.	  	  

DF  truer  S  på  sin  historiske  rolle  
DF	  fik	  18,0	  pct.	  af	  arbejdernes	  stemmer	  ved	  folketingsvalget	  i	  2011,	  men	  nu	  står	  partiet	  til	  at	  få	  hele	  26,7	  
pct.	  blandt	  arbejderne.	  Dermed	  overgår	  DF	  akkurat	  både	  Socialdemokratiet	  (24,6	  pct.)	  og	  Venstre	  (24,1	  
pct.)	  som	  arbejderparti.	  

"Dansk	  Folkeparti	  har	  med	  kritik	  af	  Socialdemokratiets	  velfærdspolitik	  fået	  større	  tilslutning	  fra	  traditionelle	  
socialdemokratiske	  kernevælgere	  som	  arbejdere,	  lavere	  funktionærer	  og	  arbejdsløse,	  og	  DF	  truer	  dermed	  i	  
stigende	  grad	  Socialdemokratiets	  traditionelle	  rolle	  i	  dansk	  politik,"	  siger	  Søren	  Risbjerg	  Thomsen.	  	  

DF	  har	  altid	  stået	  stærkere	  blandt	  arbejderne,	  end	  blandt	  det	  samlede	  vælgerkorps.	  Men	  det	  er	  første	  gang	  
nogensinde,	  at	  DF	  er	  det	  største	  arbejderparti	  i	  Risbjergs	  vælgeranalyser.	  	  

Den	  rolle	  har	  Socialdemokratiet	  historisk	  set	  siddet	  tungt	  på.	  Men	  siden	  2001	  har	  Venstre	  udfordret	  S	  på	  
denne	  position.	  Ved	  valget	  i	  2001	  fik	  V	  flere	  stemmer	  fra	  faglærte	  arbejdere,	  end	  S	  gjorde.	  	  

Ved	  valget	  i	  2011	  havde	  S	  dog	  generobret	  sin	  position	  som	  det	  største	  arbejderparti,	  selv	  om	  daværende	  
statsminister	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  (V)	  i	  valgkampen	  postulerede,	  at	  Venstre	  var	  landets	  sande	  arbejder-‐
parti.	  	  

Arbejderne  flygtede  fra  S  efter  valget  
Men	  efter	  valget	  flygtede	  arbejdervælgerne	  fra	  S	  i	  stor	  stil	  i	  takt	  med,	  at	  beskyldningerne	  om	  løftebrud	  
hobede	  sig	  op	  for	  Thorning-‐regeringen.	  Og	  Venstre	  overtog	  med	  det	  samme	  efter	  valget	  positionen	  som	  
det	  største	  arbejderparti.	  	  

I	  foråret	  2013	  havde	  S	  næsten	  mistet	  halvdelen	  af	  sine	  arbejdervælgere	  på	  mindre	  end	  to	  år	  i	  regering.	  Det	  
var	  på	  det	  tidspunkt,	  at	  regeringen	  fik	  massiv	  kritik	  af	  S-‐baglandet	  for	  at	  lette	  virksomhedernes	  selskabsskat	  
samtidig	  med,	  at	  man	  ville	  sænke	  ydelserne	  for	  unge	  på	  kontanthjælp.	  

DF	  stemte	  ja	  til	  reformen	  af	  kontanthjælpen,	  men	  nej	  til	  lettelserne	  i	  selskabsskatten.	  Og	  efterfølgende	  gik	  
partiet	  stærkt	  frem	  i	  målingerne.	  Positionen	  som	  det	  største	  arbejderparti	  overtog	  DF	  i	  fjerde	  kvartal	  af	  
2013,	  efter	  V-‐formand	  Lars	  Løkke	  i	  oktober	  måned	  fik	  hård	  kritik	  for	  at	  flyve	  på	  første	  klasse	  for	  penge,	  der	  
ellers	  var	  afsat	  til	  ulandsbistand.	  

	  

Bilag  11:  Ordningen,  der  ikke  ville  dø  
Jyllands-‐Posten	  |	  29.08.2015	  |	  Sektion:	  Erhverv	  Weekend	  Side	  8	  |	  1566	  ord	  |	  Artikel-‐id:	  e52fb0e7	  	  	  	  	  

BOLIGJOB:	  Boligjobordningen	  har	  gennem	  fire	  år	  levet	  en	  omstridt	  tilværelse,	  hvor	  den	  flere	  
gange	  har	  ageret	  politisk	  slagmark.	  Nu	  er	  ordningen	  genindført	  frem	  til 	  2017,	  og	  det	  er	  ikke	  
utænkeligt,	  at	  den	  med	  tiden	  bliver	  permanent.	  

af	  BO	  NIELSEN	  RASMUS	  BENDTSEN	  

Boligjobordningen	  er	  hadet	  af	  partier	  i	  både	  rød	  og	  blå	  blok	  og	  betragtes	  som	  spild	  af	  penge	  af	  flere	  af	  lan-‐
dets	  førende	  økonomer.	  Men	  hos	  regeringspartiet	  Venstre	  elsker	  man	  den.	  

Ordningen,	  der	  også	  er	  kendt	  som	  håndværkerfradraget,	  har	  ad	  flere	  omgange	  gennem	  de	  sidste	  fire	  år	  
været	  et	  af	  de	  mest	  omdiskuterede	  politiske	  initiativer	  i	  Danmark.	  
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Seneste	  skud	  på	  stammen	  var	  i	  midten	  af	  august,	  da	  nye	  tal	  fra	  Skatteministeriet	  viste,	  at	  ordningen	  kun	  
bidrager	  med	  600	  job.	  Det	  var	  milevidt	  fra	  de	  5.000	  job,	  som	  Venstre	  og	  brancheforeningen	  Dansk	  Byggeri	  
brugte	  i	  medierne.	  

Nyheden	  udløste	  det	  seneste	  af	  blot	  en	  lang	  række	  heftige	  politiske	  slag,	  der	  efterhånden	  udgør	  en	  årelang	  
krig	  om	  boligjobordningen.	  

Den	  nåede	  et	  foreløbigt	  klimaks,	  da	  en	  aftale	  i	  juni	  mellem	  de	  umage	  partnere	  V,	  SF,	  DF,	  K	  og	  Alternativet	  
sikrede,	  at	  ordningen	  løber	  indtil	  2017	  til	  en	  pris	  på	  omtrent	  1	  mia.	  kr.	  om	  året.	  

[…]	  

Håndsrækning  til  byggeriet  
Boligjobordningen	  blev	  født	  i	  2011	  som	  en	  håndsrækning	  til	  bygge-‐og	  anlægsbranchen,	  der	  var	  blevet	  ramt	  
voldsomt	  på	  beskæftigelsen,	  da	  den	  økonomiske	  krise	  begyndte	  at	  rulle	  ind	  over	  landet	  i	  efteråret	  2008.	  

Derfor	  var	  man	  fra	  politisk	  side	  presset	  til	  at	  holde	  hånden	  under	  landets	  håndværkere,	  og	  løsningen	  kom	  i	  
form	  af	  boligjobordningen.	  

Den	  daværende	  VK-‐regering	  fik	  skabt	  ordningen	  sammen	  med	  Kristendemokraterne	  og	  DF.	  

Da	  statsministeren	  i	  efteråret	  2011	  skiftede	  navn	  fra	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  (V)	  til	  Helle	  Thorning-‐Schmidt	  
(S),	  blev	  ordningen	  i	  første	  omgang	  afskaffet.	  Den	  nye	  SRSF-‐regering	  vendte	  dog	  på	  en	  tallerken	  og	  endte	  
med	  at	  forlænge	  ordningen	  frem	  til	  årsskiftet	  2012/	  13.	  

Den	  nåede	  dog	  ikke	  at	  få	  lang	  tid	  i	  glemsels	  skygge.	  Kun	  få	  måneder	  efter	  var	  boligjobordningen	  igen	  på	  
tapetet	  hos	  landets	  politikere.	  Da	  regeringen	  sammen	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  de	  borgerlige	  partier	  præsente-‐
rede	  Vækstplan	  DK	  i	  foråret	  2013,	  havde	  fradraget	  sneget	  sig	  ind	  på	  den	  politiske	  scene	  igen.	  

Ordningen	  blev	  genindført	  og	  fredet	  frem	  til	  årsskiftet	  2014/	  2015.	  I	  efteråret	  2014	  begyndte	  den	  davæ-‐
rende	  regering	  dog	  at	  tage	  de	  første	  skridt	  til	  en	  permanent	  aflivning	  af	  ordningen.	  

»Vi	  synes,	  at	  den	  ordning,	  som	  i	  sin	  natur	  har	  været	  midlertidig,	  skal	  falde	  bort.	  Og	  det	  gør	  vi	  jo	  først	  og	  
fremmest,	  fordi,	  vi	  synes,	  at	  den	  er	  for	  dyr,«	  sagde	  De	  Radikales	  finansordfører	  Camilla	  Hersom	  til	  TV2.	  

Skatteministeriet	  og	  Finansministeriet	  havde	  uafhængigt	  af	  hinanden	  allerede	  regnet	  sig	  frem	  til,	  at	  ordnin-‐
gen	  kun	  havde	  skabt	  mellem	  1.000	  og	  1.500	  job	  til	  en	  pris	  på	  omtrent	  1,5	  mia.	  kr.	  om	  året.	  

Da	  kalenderen	  skiftede	  fra	  2014	  til	  2015	  var	  der	  derfor	  et	  farvel	  til	  ordningen.	  I	  hvert	  fald	  indtil	  i	  slutningen	  
af	  januar	  2015,	  hvor	  en	  pressemeddelelse	  fra	  Venstre	  tikkede	  ind	  på	  redaktionerne	  på	  landets	  medier.	  

»Husk  at  gemme  kvitteringerne«  
»Over	  500.000	  danskere	  har	  benyttet	  sig	  af	  boligjobordningen,	  som	  regeringen	  har	  afskaffet	  her	  ved	  års-‐
skiftet.	  Det	  har	  været	  en	  bragende	  succes,	  der	  har	  givet	  flere	  private	  arbejdspladser,	  flere	  praktikpladser	  og	  
gjort	  sort	  arbejde	  til	  hvidt.	  Derfor	  vil	  Venstre	  genindføre	  boligjobordningen	  med	  tilbagevirkende	  kraft,	  hvis	  
Venstre	  får	  regeringsmagten	  efter	  et	  valg,«	  lød	  det	  dengang	  fra	  Venstres	  formand	  og	  statsministerkandidat	  
Lars	  Løkke	  Rasmussen.	  

Løftet	  om	  at	  genindføre	  boligjobordningen	  med	  tilbagevirkende	  kraft	  var	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  første	  
egentlige	  valgløfte.	  

»Danskerne	  skal	  blot	  huske	  at	  gemme	  kvitteringerne,«	  lød	  det	  fra	  Venstre-‐formanden.	  

Men	  danskerne	  havde	  ikke	  haft	  megen	  tid	  til	  at	  gemme	  kvitteringerne,	  før	  argumenterne	  begyndte	  at	  skri-‐
de.	  Bankøkonomer	  og	  tænketanke	  var	  ikke	  sene	  til	  at	  kritisere	  den.	  
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Ordningen	  var	  for	  dyr,	  for	  ineffektiv	  og	  i	  virkeligheden	  skjult	  erhvervsstøtte,	  lød	  argumenterne.	  

Kritikken	  udløste	  en	  sjældent	  set	  talkrig	  mellem	  regeringen	  og	  ministerierne	  på	  den	  ene	  side	  og	  Venstre	  og	  
Dansk	  Byggeri	  på	  den	  anden.	  I	  dagspressen	  krydsede	  parterne	  flere	  gange	  klinger	  om,	  hvor	  mange	  job	  boli-‐
gjobordningen	  egentlig	  skabte.	  

Samtidig	  begyndte	  det	  at	  gå	  bedre	  i	  byggebranchen,	  der	  viste	  støt	  fremgang	  i	  beskæftigelsen	  i	  de	  første	  
måneder	  af	  2015.	  Væk	  var	  Venstre	  og	  Dansk	  Byggeris	  advarsler	  om,	  at	  afskaffelsen	  af	  ordningen	  ville	  føre	  til	  
et	  blodbad	  af	  fyringer	  i	  byggebranchen.	  De	  nye	  tal	  for	  beskæftigelsen	  satte	  til	  gengæld	  blot	  endnu	  mere	  
damp	  under	  kedlerne	  hos	  ordningens	  modstandere.	  

Men	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  hang	  stadig	  på	  sit	  løfte.	  

Udkantsdanmark  
I	  slutningen	  af	  april	  2015	  var	  selv	  samme	  Løkke	  taler	  til	  Dansk	  Byggeris	  årsdag	  i	  København.	  

Mens	  daværende	  statsminister	  Helle	  Thorning-‐Schmidt	  lagde	  ordningen	  i	  graven,	  var	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  
en	  trofast	  støtte	  og	  denne	  gang	  med	  et	  nyt	  argument	  -‐	  Udkantsdanmark.	  

»Det	  er	  rigtigt,	  at	  det	  går	  bedre	  for	  de	  store	  byggevirksomheder.	  Især	  dem	  i	  København	  og	  i	  Østjylland.	  Men	  
i	  resten	  af	  landet,	  især	  i	  yderområderne,	  kniber	  det	  gevaldigt.	  Boligjobordningen	  vil	  være	  en	  håndsrækning	  
til	  dem,	  sagde	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  til	  Finans	  under	  årsmødet.	  

Også	  argumentet	  om,	  at	  boligjobordningen	  forvandlede	  sort	  arbejde	  til	  hvidt,	  blev	  nu	  i	  langt	  højere	  grad	  
fremført,	  selv	  om	  både	  en	  rapport	  fra	  henholdsvis	  Rockwool	  Fonden	  i	  2014	  og	  en	  rapport	  fra	  Skatteministe-‐
riet	  i	  2015	  stillede	  alvorlige	  spørgsmålstegn	  ved	  evidensen	  i	  det	  udsagn.	  

Men	  samtidig	  var	  ordningen	  populær	  blandt	  danskerne.	  Tal	  fra	  Skatteministeriet	  viste	  i	  foråret	  2015,	  at	  
570.000	  danskere	  benyttede	  sig	  af	  ordningen	  året	  før.	  Det	  er	  570.000	  vælgere,	  hvoraf	  størstedelen	  ifølge	  
Skatteministeriet	  tal	  var	  velbeslåede	  boligejere.	  

[…]	  

Ved	  folketingsvalget	  den	  18.	  juni	  tilbageerobrede	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  statsministerposten.	  

Efter	  at	  have	  anklaget	  regeringen	  Thorning-‐Schmidt	  for	  løftebrud	  gennem	  flere	  år,	  var	  boligjobordningen	  
derfor	  øverst	  på	  dagsordenen	  hos	  den	  nye	  statsminister.	  Og	  der	  blev	  handlet	  hurtigt.	  

Da  ordningen  blev  grøn  
Allerede	  den	  29.	  juni	  kunne	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  præsentere	  en	  ordning	  med	  tilbagevirkende	  kraft.	  Men	  
prisen	  for	  aftalen	  med	  bl.	  a.	  SF	  og	  Alternativet	  var,	  at	  den	  var	  blevet	  mere	  grøn.	  

I	  august	  måtte	  den	  nye	  skatteminister	  Karsten	  Lauritzen	  (V)	  dog	  trækkes	  igennem	  et	  udpinende	  samråd	  i	  
Folketingets	  Skatteudvalg,	  hvor	  han	  bl.	  a.	  indrømmede,	  at	  de	  5.000	  jobs	  nok	  var	  ren	  luft.	  

»Vi	  sætter	  altså	  i	  dette	  tilfælde	  valgløftet	  over	  det	  faktum,	  at	  man	  kunne	  have	  brugt	  pengene	  på	  anden	  vis	  
på	  at	  skabe	  flere	  job	  eller	  job	  lidt	  billigere,«	  lød	  det	  fra	  skatteministeren.	  

Samtidig	  havde	  argumentationen	  bag	  ordningen	  ændret	  sig	  igen.	  Nu	  var	  den	  en	  hjælpende	  hånd	  til	  landets	  
børnefamilier.	  

»Kunne	  man	  have	  brugt	  pengene	  anderledes	  for	  at	  hjælpe	  børnefamilierne?	  Uden	  tvivl.	  Men	  vi	  har	  lovet	  
det,	  og	  det	  gør	  vi	  så,«	  lød	  det	  fra	  skatteministeren	  på	  samrådet.	  
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Kun	  få	  dage	  efter	  samrådsmødet	  og	  i	  forbindelse	  med	  fremlæggelsen	  af	  kasseeftersynet	  af	  statens	  finanser,	  
der	  viste,	  at	  landet	  skal	  spare	  3	  mia.	  kr.	  om	  året,	  ytrede	  finansminister	  Claus	  Hjort	  Frederiksen	  (V)	  ønske	  
om,	  at	  ordningen	  blev	  gjort	  endnu	  større.	  

Adspurgt	  om	  det	  ikke	  rungede	  hult,	  i	  og	  med	  så	  mange	  eksperter	  og	  ministerier	  vurderede,	  at	  det	  var	  spild	  
af	  penge,	  svarede	  han:	  »Nej	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Vi	  synes	  ikke,	  at	  det	  er	  forkert	  med	  håndværkerfradraget.	  Vi	  
synes	  faktisk,	  at	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  ting.	  Og	  måske	  skulle	  man	  gå	  videre	  ad	  den	  vej.«.	  

En  turbulent  omgang  
Når	  Venstres	  skatteordfører	  Louise	  Schack	  Elholm	  i	  dag	  skal	  se	  tilbage	  på	  ordningens	  levetid,	  medgiver	  hun,	  
at	  det	  har	  været	  en	  turbulent	  omgang.	  

»Den	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  partierne	  ikke	  altid	  har	  været	  helt	  enige	  om	  den.	  Derfor	  har	  ordningen	  også	  
haft	  en	  noget	  omtumlet	  tilværelse.	  Men	  jeg	  er	  glad	  for,	  at	  vi	  har	  fået	  genindført	  den,«	  siger	  hun.	  Louise	  
Schack	  Elholm	  mener	  dog	  ikke,	  at	  Venstre	  har	  shoppet	  rundt	  mellem	  argumenterne.	  

»Der	  er	  mange	  årsager	  til	  at	  genindføre	  ordningen,	  og	  derfor	  er	  der	  mere	  end	  et	  argument.	  

Derfor	  er	  det	  også	  forskelligt,	  hvilken	  grund	  eller	  argument	  der	  bliver	  hørt	  mest	  i	  en	  periode,«	  siger	  hun.	  Og	  
fremtiden?	  »Vi	  kunne	  godt	  tænke	  os	  at	  gøre	  den	  permanent,	  men	  vi	  har	  ikke	  flertallet	  til	  det.	  

Når	  den	  nuværende	  aftale	  udløber,	  må	  vi	  se,	  om	  vi	  kan	  skaffe	  os	  et	  flertal	  til	  en	  mere	  permanent	  ordning,«	  
siger	  Louise	  Schack	  Elholm.	  

[…]	  

	  
Bilag  12:  SF-‐bagland:  Pak  regeringstiden  helt  væk  
Ritzaus	  Bureau	  |	  19.04.2015	  |	  369	  ord	  |	  Artikel-‐id:	  e4f80c59	  	  	  	  	  	  

Der	  er	  ingen	  grund	  til 	  at	  minde	  omverdenen	  om,	  at	  SF	  sad	  i	  regering	  og	  selv	  forlod	  den,	  me-‐
ner	  SF	  Bornholm.	  

SF's	  deltagelse	  i	  regeringen	  sammen	  med	  Socialdemokraterne	  og	  De	  Radikale	  var	  "ikke	  just	  en	  gloriøs	  affæ-‐
re".	  

Meldingen	  kommer	  fra	  SF	  Bornholm	  i	  forbindelse	  med	  partiets	  landsmøde	  denne	  weekend	  i	  København.	  

-‐	  Vi	  skal	  såmænd	  nok	  blive	  mindet	  om	  det	  i	  den	  tilstundende	  valgkamp,	  men	  der	  er	  ingen	  grund	  til,	  at	  vi	  selv	  
bringer	  det	  på	  bane	  i	  en	  landsmødeudtalelse	  på	  tærsklen	  til	  en	  valgkamp.	  

-‐	  Linjerne	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  retfærdiggøre	  fortiden	  -‐	  vi	  har	  brug	  for	  at	  rette	  blikket	  mod	  fremtiden,	  skriver	  
SF	  Bornholm	  i	  et	  ændringsforslag	  til	  landsmødeudtalelsen,	  hvor	  der	  er	  referencer	  til	  SF's	  kaotiske	  tid	  i	  rege-‐
ringen.	  

Over	  for	  Ritzau	  forklarer	  formanden	  for	  SF	  Bornholm,	  Lars	  Jørgensen,	  sine	  tanker	  bag	  ændringsforslaget.	  

-‐	  Vi	  bliver	  ved	  med	  at	  vade	  rundt	  i	  fortiden,	  og	  det	  mener	  jeg	  ikke,	  at	  vi	  har	  behov	  for,	  siger	  han.	  

SF's	  tid	  i	  regeringen	  sluttede	  for	  lidt	  over	  et	  år	  siden,	  da	  Annette	  Vilhelmsen	  hev	  partiet	  ud	  af	  regeringen	  og	  
på	  samme	  tid	  gik	  af	  som	  formand	  som	  følge	  af	  balladen	  omkring	  salget	  af	  Dong	  til	  amerikanske	  Goldman	  
Sachs.	  
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-‐	  Vi	  skal	  sætte	  en	  streg	  i	  sandet	  og	  sige,	  at	  det	  der	  var	  fortid.	  Nogle	  af	  os	  kan	  lide	  den,	  andre	  kan	  ikke,	  men	  
det	  er	  hamrende	  ligegyldigt	  lige	  nu.	  Nu	  handler	  det	  om	  at	  få	  vendt	  Danmark	  i	  den	  rigtige	  retning,	  siger	  Lars	  
Jørgensen.	  

Hvis	  SF	  på	  et	  tidspunkt	  kommer	  i	  regering	  igen	  -‐	  og	  det	  sker	  næppe,	  selv	  hvis	  rød	  blok	  vinder	  det	  kommen-‐
de	  valg	  -‐	  så	  har	  SF	  meget	  at	  lære	  fra	  partiets	  første	  omgang	  som	  regeringspartner.	  

-‐	  Vi	  kommer	  ikke	  til	  at	  se	  SF	  igen	  skrive	  under	  på	  et	  regeringsgrundlag,	  hvor	  der	  føres	  borgerligt	  økonomisk	  
politik,	  siger	  Lars	  Jørgensen,	  som	  mener,	  at	  SF	  især	  blev	  most	  af	  De	  Radikale	  i	  regeringen.	  

-‐	  Det	  er	  ikke	  mere	  end	  et	  halvt	  år	  siden,	  at	  vi	  besluttede	  os	  for	  at	  sige,	  at	  vi	  får	  ikke	  en	  skid	  ud	  af	  at	  kaste	  
mudder	  på	  hinanden	  om	  noget,	  der	  er	  sket.	  

-‐	  Det	  er	  det	  rigtige	  at	  gøre.	  Derfor	  reagerer	  jeg	  på	  den	  passage	  i	  landsmødeudtalelsen	  om	  regeringstiden,	  
for	  det	  er	  for	  tilbageskuende,	  siger	  Lars	  Jørgensen.	  

Bilag  13:  Regeringen  bliver  straffet  af  lærere:  "Det  gør  rigtig,  rigtig  ondt"  
Jesper	  Haue	  Hansen	  (2015),	  in	  finans.dk	  	   12.	  juni	  2015	  

Ekspert	  kalder	  midt-‐	  og	  vestjyske	  læreres	  flugt	  fra	  regeringen	  og	  SF	  "bemærkelsesværdig".	  

De	  tre	  daværende	  regeringspartier	  står	  nemlig	  til	  at	  miste	  tre	  af	  fem	  af	  deres	  vælgere	  blandt	  midt-‐	  og	  vest-‐
jyske	  folkeskolelærere.	  Det	  viser	  en	  rundspørge,	  TV	  Midtvest	  har	  foretaget	  blandt	  1405	  lærere	  i	  regionen.	  

Ved	  folketingsvalget	  i	  2011	  fik	  de	  to	  nuværende	  regeringspartier	  og	  SF	  75	  pct.	  af	  de	  adspurgte	  læreres	  
stemmer.	  15	  pct.	  af	  lærerne	  svarer	  i	  den	  nye	  rundspørge,	  at	  de	  vil	  stemme	  på	  et	  af	  de	  tre	  partier	  ved	  det	  
forestående	  valg.	  

"Det	  er	  virkelig	  bemærkelsesværdige	  resultater.	  Vælgerne	  glemmer	  hurtigt,	  siger	  man.	  Men	  det	  kommer	  an	  
på,	  hvor	  hårdt	  man	  sparker	  dem	  over	  skinnebennet.	  Og	  her	  er	  det	  jo	  tydeligt,	  at	  lærerkonflikten	  ikke	  er	  
glemt,"	  siger	  valgforsker	  og	  professor	  ved	  Aalborg	  Universitet,	  Jørgen	  Goul	  Andersen,	  til	  TV	  Midtvest.	  

Forskeren	  slår	  samtidig	  fast,	  at	  konflikten	  kan	  få	  en	  afgørende	  betydning	  for	  valgets	  resultat.	  

Politikere	  fra	  alle	  tre	  partier	  ærgrer	  sig	  over	  resultaterne,	  der	  bliver	  kaldt	  et	  "klart	  signal"	  og	  gør	  "rigtig,	  
rigtig	  ondt,"	  ifølge	  Andreas	  Steenberg	  fra	  De	  Radikale	  til	  TV	  Midtvest.	  

Vælgervandringen	  ser	  ud	  til	  at	  gavne	  Enhedslisten	  og	  Alternativet,	  viser	  rundspørgen.	  Samtidig	  svarer	  27	  
pct.	  af	  lærerne,	  at	  de	  endnu	  ikke	  ved,	  hvem	  de	  skal	  stemme	  på.	  

Regeringen	  greb	  ind	  i	  konflikten	  mellem	  Kommunernes	  Landsforening	  og	  Danmarks	  Lærerforening	  i	  april	  
2013,	  da	  de	  to	  parter	  ikke	  kunne	  blive	  enige	  om	  en	  aftale	  for	  lærernes	  arbejdstid.	  Konflikten	  betød	  bl.a.,	  at	  
mange	  skoler	  var	  lukket	  i	  det	  meste	  af	  april.	  

Indgrebet	  skete	  med	  et	  lovindgreb,	  der	  blev	  drøftet	  med	  arbejdsgiverne,	  men	  ikke	  Danmarks	  Lærerfor-‐
ening,	  hvilket	  førte	  til	  stor	  kritik	  fra	  bl.a.	  FN's	  arbejdsmarkedsorganisation	  ILO.	  

Siden	  har	  beskæftigelsesminister	  Henrik	  Dam	  Kristensen	  (S)	  erkendt,	  at	  det	  var	  en	  fejl,	  at	  man	  ikke	  konsul-‐
terede	  Danmarks	  Lærerforening	  inden	  indgrebet.	  

"Jeg	  håber	  aldrig,	  vi	  kommer	  i	  den	  situation	  igen,	  men	  skulle	  vi	  komme	  det,	  så	  vil	  vi	  konsultere	  dem,	  som	  vi	  
skal	  konsultere,"	  udtalte	  han	  i	  et	  åbent	  samråd	  i	  januar,	  som	  Enhedslisten	  havde	  indkaldt	  til.	  
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Bilag  14:  Kampen  om  arbejderstemmerne  
Samfundsstatistik	  2014,	  p.	  38,	  fig	  10.2

	  

Bilag  15:  Partiernes  vælgerprofil  ved  folketingsvalget  i  2011  
Samfundsstatistik	  2014,	  p.	  39,	  tab.	  10.3	  

Procent af partiets vælgere Ø. F A B K O C V I Alle 
Køn 

            Mand 46 42 51 49 53 54 54 53 65 51 
  Kvinde 54 58 49 51 47 46 46 47 35 49 
Erhvervskategori 

            Arbejder 28 29 34 13 26 37 13 21 17 26 
  Lavere funktionær 17 24 25 17 35 21 27 29 25 24 
  Højere funktionær 8 10 7 20 7 7 25 18 25 13 
  Selvstændig/medhjælpende ægtefælle 3 2 2 7 2 4 8 7 6 4 
  Studerende, elever, lærlinge 26 17 9 35 19 5 18 13 21 16 
  Pensionist, efterlønner 13 15 20 5 5 23 7 11 3 14 
  Andre (bl.a. husmoder) 5 4 3 3 7 4 2 2 3 3 
Brutto personindkomst 

            Under 100.000 kr. 22 13 7 22 21 6 14 6 13 11 
  100.000-200.000 kr. 26 23 20 18 16 23 10 13 11 19 
  200.000-400.000 kr. 31 36 44 28 39 43 33 39 31 38 
  400.000-600.000 kr. 6 12 12 16 14 12 21 19 22 14 
  600.000-800.000 kr. 2 2 4 4 0 2 7 6 8 4 
  Over 800.000 kr. 1 0 1 3 5 1 4 4 3 2 
  Ved ikke/uoplyst 13 14 13 10 7 13 12 14 12 13 
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Kilde:	  Valgundersøgelserne:	  www.surveybank.aau.dk	  samt	  EKSTRA	  valgundersøgelse	  2011	  -‐YouGov	  for	  Jørgen	  Goul	  
Andersen	  og	  TrygFonden	  
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Alder i interval 
            18-24 år 26 13 8 28 24 7 18 10 23 14 

  25-39 år 28 34 27 39 33 23 30 27 37 30 
  40-49 år 17 27 21 15 24 30 27 28 21 23 
  50-59 år 23 15 27 12 9 23 15 21 14 22 
  60-65 år 6 11 17 6 9 17 11 14 5 12 

           Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Stikprøven (N = 100 pct.) 533 267 1246 480 43 618 267 1157 328 5342 
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Bilag  16:  Sociale  baggrundsvariable  og  partivalg  ved  FV2011  
Samfundsstatistik	  2014,	  p.	  40,	  tab.	  10.4	  

Fordeling på partierne i procent Ø F A B O V C I Rød Blå N = 100% 
Alle vælgere (stikprøve = 1.943) 7 9 25 10 13 27 5 5 51 49 1943 
Køn 

        
*** p<0,01 

   Kvinder 7 12 28 11 9 25 5 4 58 42 982 
  Mænd 6 7 23 8 16 29 5 6 44 57 961 
Alder  

        
*** p<0,01 

   Krigsgenerationen 2 3 29 4 19 36 6 2 38 62 361 
  68'er-generationen 6 12 32 8 15 21 5 1 58 42 504 
  80'er-generationen 5 10 23 11 10 30 4 8 49 51 507 
  90'ernes unge 11 11 18 14 9 24 5 8 54 46 571 
Uddannelse 

        
*** p<0,01 

   Folkeskole 6 7 32 4 17 29 3 3 48 52 381 
  Erhvervsfaglig 4 6 28 5 20 29 4 4 43 57 640 
  Kort videregående (incl. gymnasial) 10 13 20 16 8 23 6 5 58 42 257 
  Mellemlang videregående 7 13 23 15 7 23 8 6 58 42 293 
  Lang videregående (incl. studerende) 11 13 17 16 2 24 7 10 56 44 262 
Erhvervsklasse 

       
    

  Selvstændig 0 7 7 14 19 35 5 14 28 72 58 
  Højere funktionær 5 8 18 14 7 31 7 11 44 56 211 
  Lavere funktionær 6 14 29 13 8 22 5 4 62 38 433 
  Faglært arbejder 6 7 24 3 19 35 2 4 40 60 91 
  Ufaglært arbejder 4 8 24 5 17 32 3 6 41 59 127 
  Uden for arbejdsstyrken 7 7 31 5 18 26 5 2 50 50 682 
  Studerende 10 10 13 15 7 23 6 10 53 47 222 
Sektor 

       
    

  Privat ansatte 4 6 19 10 13 34 6 13 39 61 607 
  Offentligt ansatte 8 17 31 14 8 17 4 8 70 30 358 
Husstandens bruttoindkomst 

      
     

  Under 200.000 kr. 6 7 20 11 25 27 3 3 42 58 105 
  200.000-399.999 kr. 7 8 34 5 18 22 3 3 54 46 284 
  400.000-599.999 kr. 5 8 32 7 15 28 4 2 51 49 256 
  600.000-799.999 kr. 4 10 28 10 10 27 6 5 52 48 271 
  800.000-999.999 kr. 2 6 23 12 7 36 6 8 44 56 138 
  Over 1.000.000 kr. 1 12 9 21 1 24 15 17 43 57 78 
	  


