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Både med hensyn til værdipolitikken og den økonomiske politik har danskerne haft de samme grundholdninger i
årtier. De er endda blevet lidt rødere trods næsten 10 års borgerligt styre. Det viser en analyse af danskernes
holdninger, som Gallup har foretaget for Berlingske Politiko. Siden 1979 har man med 5-10 års intervaller stillet de
samme spørgsmål til vælgerne om deres holdninger til blandt andet velfærd, lighed, frihed, personligt ansvar og så
videre. Fra 1990 er spørgsmålene blevet suppleret med yderligere fire om værdipolitiske emner som indvandring,
miljø og retspolitik. Til sammen har man ud fra det kunnet tegne en kurve over danskernes grundholdninger. 

»Den gennemsnitlige dansker ikke har flyttet sig. Det er politikerne, der har flyttet sig,« siger professor i
statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen. Undersøgelsen viser, at 66 procent af danskerne i
dag efter ti år med et borgerligt VKO-flertal er røde, mens 34 pct. tilhører højrefløjen på en traditionel højre-venstre
skala. På den værdipolitiske skala fordeler danskerne sig nærmest omvendt med 59 pct. højreorienterede og 41 pct.
venstreorienterede. Da Anders Fogh Rasmussen (V) tiltrådte i 2001 var fordelingen nærmest identisk i
værdipolitikken, mens der dengang var lidt flere danskere med traditionelt borgerlige sympatier.

INFOSHOP: Gallup: Grundlæggende har vi ment det samme i 30 år

»Det her viser jo, at det danske system er utrolig stabilt. Danske vælgere lader sig ikke trække rundt. De er stabile
og har været stabile gennem meget lang tid. Det er ganske få, der flytter sig hen over blokkene i hele perioden,«
siger Kasper Møller Hansen, der bemærker, at Foghs værdikamp tilsyneladende ikke har polariseret danskerne.Men
undersøgelsen viser også, at den markante udvikling i dansk politik, hvor højrefløjen søger mod venstre i
fordelingspolitikken, mens venstrefløjen søger til højre i værdipolitikken, er i tråd med flertallets grundlæggende
ønsker. Lektor Rune Stubager fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet bemærker, at politikerne meget
præcist har taget bestik af, hvor vælgerne er. Der er altså ikke tale om, at vælgerne er vandret mod Dansk Folkeparti.
»Man kan godt sige, at det er politikerne, der har flyttet sig derhen, hvor vælgerne hele tiden har været – eller
rettere hen til de vælgere, der kan flyttes og afgøre valg,« siger Rune Stubager.

Den borgerlige debattør og politiolog, professor Peter Kurrild-Klitgaard fra Københavns Universitet, mener, at
undersøgelsen viser, at Anders Fogh Rasmussen reelt tabte sin kulturkamp. »Det er rigtigt, at danskerne ikke sådan
ændrer deres grundholdninger. Men jeg mener godt, at man kan flytte noget. Spørgsmålet er bare, om man har
grebet det rigtigt an. Når Fogh er trukket mod midten i fordelingspolitikken, er hans vælgere jo fulgt med. Da man i
2007 lancerede en kampagne for det personlige ansvar, løb det hurtigt ud i sandet,« siger Peter Kurrild-Klitgaard.
»For mig at se er undersøgelsen et utvetydigt bevis på, at Foghs kulturkamp ikke har virket efter den erklærede
hensigt. Ikke på værdipolitikken, hvor der ikke er sket nogen yderligere mobilisering, og slet ikke på
fordelingspolitikken,« siger han.
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