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Gallup-måling viser snævert rødt flertal.
Fremgang til Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) får nu fornyet troen på, at regeringen kan vinde det kommende
folketingsvalg. En ny måling, som Gallup har lavet for Berlingske, viser, at regeringen og dens støttepartier efter en
uge med ministerfyring og regeringsrokade haler kraftigt ind på oppositionen. Hvis styrkeforholdet cementeres i de
kommende uger, kan et forårsvalg blive en realitet, påpeger flere kilder tæt på statsministeren. Den nye måling giver
48,9 pct. til blå blok og 50,8 pct. til rød. For bare en måned siden støttede 53,8 pct. af vælgerne rød blok.

»Vi har aldrig været af den tro, at den var hjemme, eller at noget var sikkert i dansk politik. Når en statsminister
laver en regeringsrokade, så vil det have en positiv effekt for regeringen,« siger Socialdemokraternes næstformand,
Mette Frederiksen.

Målingen viser store forskydninger mellem partierne. Dansk Folkeparti står efter den senere tids udlændingedebat til
en opbakning fra hele 15,2 pct. af vælgerne - det højeste i fem år. Omvendt står Venstre til den dårligste Gallup-
måling siden 1992. Kun 19,9 pct. af danskerne vil sætte kryds ved partiet. Venstres nye politiske ordfører, Ellen Trane
Nørby, glæder sig, fordi målingen viser, at intet er afgjort endnu.

»Jeg synes, det er en rigtig flot måling oven på det, man må kalde rimelig meget kaos og fri leg.«

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen hæfter sig også ved, at Liberal Alliance
går frem med to procentpoint.

»Venstre får et ordentligt hak i tuden, og det er miseren omkring Birthe Rønn Hornbech, som uden tvivl har gjort det.
De liberale smutter over til Liberal Alliance, og den øgede fokus på udlændingedebatten har gjort, at Dansk Folkeparti
står stærkt.«

Foreløbig står den nye Gallup-måling dog meget alene. Et vægtet gennemsnit af de seneste betydende danske
meningsmålinger, som Berlingske har fortaget, viser, at oppositionen stadig har et markant forspring med 53,8
procent af stemmerne mod regeringen og dens støttepartiers 46,2 procent.

Læs mere om Gallup-målingen i Berlingske Lørdag
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