Kristeligt Dagblad Lørdag 30. maj 2015

6| Folketingsvalg 2015
Forsker: Yahya Hassan
kommer næppe i Folketinget
Der er under 10 procents sandsynlighed for, at digteren Yahya Hassan vælges ind i Folketinget som løsgænger,
vurderer professor i statskundskab
ved Aarhus Universitet Rune Stubager
over for Ritzau. Han mener dog, at
Yahya Hassan er den af kandidaterne
fra Nationalpartiet, der har størst
chance for at blive valgt ind som løsgænger. ”Jeg tror, at han får et bedre
valg, alene fordi han er mere kendt.
Men jeg tvivler på, at han vil kunne
samle stemmer nok. Der er andre kandidater med indvandrerbaggrund, der
stiller op i samme kreds,” siger Rune
Stubager. /ritzau/

WW Vi har en

fuldstændig
dysfunktionel
regering. Statsminister Helle
Thorning-Schmidt (S) har
kaldt dagpengereformen asocial (...), og Morten Østergaard (R) vil have strammet
op.

INGER STØJBERG (V), POLITISK ORDFØRER

DET MENER PARTIERNE
”Kirke og stat skal adskilles”
3 Enhedslisten: Helt enig
3 SF: Helt enig
3 Socialdemokraterne: Hverken-eller
3 De Radikale: Delvist enig
3 Venstre: Helt uenig
3 De Konservative: Helt uenig
3 Kristendemokraterne: Helt uenig
3 Liberal Alliance: Hverken-eller
3 Dansk Folkeparti: Helt uenig
3 Kristeligt Dagblad har foretaget et rundspørge til de
opstillingsberettigede partier og stillet dem 25 værdipolitiske spørgsmål. Rundspørget er foretaget i perioden
9.-27. april. Også partiet Alternativet er blevet kontaktet,
men har ikke svaret.
Læs mere om partiernes værdipolitiske holdninger på

k.dk/valg
”Det skal kunne betale sig at arbejde”
Lars Løkke Rasmussen (V) var i går på besøg i Svinninge Bageri ved Holbæk. Her talte han fortsat om, at det skal kunne betale sig at arbejde i Danmark. Bageriet har oplevet, at 10 ledige
ansøgere de seneste 5-6 år har takket nej til at arbejde for godt
19.000 kroner om måneden. /ritzau/

Kronikkonkurrence

Min bedste sommer
Sommeren nærmer sig med hastige skridt. De lyse
nætter er allerede over os, og inden længe kan vi igen
hoppe i bølgen blå. Snart skal vi spise jordbær og ærter, der for mange er smagen af dansk sommer.
De fleste danskere har en række gode minder, der
forbindes med årstiden, hvor mange i sommerferien
har mere tid til hinanden og til fordybelse i noget af
det, der ikke er plads til i en travl hverdag.
Så hvilken sommer har været den bedste i dit liv?
Hvor og under hvilke forhold har du nydt den mest?
Sommeroplevelser og erfaringer varierer fra person til
person, og opgaven kan derfor gribes an på et utal af
måder.
Kristeligt Dagblad stiller som de eneste krav, at
kronikken fortæller en klar historie, og at den er skrevet i et forståeligt sprog og meget gerne med et personligt præg. Vinderkronikken vil blive belønnet med et
rejsegavekort fra Risskov Bilferie på 10.000 kroner.
Kronikforslag må fylde maksimalt 7000 anslag
inklusive mellemrum og skal være os i hænde, vedlagt
et foto af forfatteren, senest tirsdag den 23. juni
klokken 12. Kronikforslag kan tilsendes os med almindelig post, hvor kuverten klart og tydeligt er mærket
med ”Kronik-konkurrence”.
Kronikken kan også sendes på mailadressen
kk@k.dk med et foto vedhæftet. Vi accepterer kun ét
kronikforslag pr. person. De otte bedste kronikker vil
blive bragt i løbet af juli og august. God fornøjelse!

Denne side er redigeret af Poul Nielsen

EL opfordrer SF og DF til
stemmeaftale om dagpenge
En ny alliance skal efter valget gennemtrumfe de ændringer af dagpengereglerne, som har været umulige i
den foregående valgperiode. Det er
ambitionen hos Enhedslisten. Partiets
politiske ordfører, Johanne SchmidtNielsen, opfordrer SF og DF til at indgå en stemmeaftale om dagpenge. Aftalen skal gælde, uanset omLars Løkke Rasmussen (V) eller Helle Thorning-Schmidt (S) vinder valget. Konkret skal de tre partier forpligte sig til
at stemme for en halvering af genoptjeningskravet til dagpenge, uanset
hvordan danskerne sammensætter
det kommende folketing. /ritzau/
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Østergaard uenig med
Thorning om u-landshjælp
Da Socialdemokraterne, De Radikale
og SF for snart fire år siden gik i regering sammen, enedes de om, at udviklingsbistanden skulle hæves til én procent af bruttonationalindkomsten
(BNI). Men det skete ikke, og i går erklærede Socialdemokraterne i deres
valggrundlag, at der ikke bliver råd til
at give mere til verdens fattigste lande.
Men De Radikale holder fast i at løfte
støtten. ”Der er flere flygtninge i verden
nu end på noget tidspunkt siden Anden
Verdenskrig. Syrien er måske verdens
største flygtningekatastrofe nogensinde,” skriver Morten Østergaard, De Radikales leder, på Facebook. /ritzau/

WW Vi skal fortsætte med at
genoprette udviklingsbistanden til den ene procent, den
var, sidst SR var ved magten.

MORTEN ØSTERGAARD,
DE RADIKALES LEDER, PÅ FACEBOOK

Dagpengeslagsmål er bedre
for S end udlændingedebat
Foreløbig handler valgkampen om velfærd, dagpenge og kontanthjælp. Selvom det er konfliktstof for Socialdemokraterne, er det langt bedre for partiet end en ophedet debat om udlændingepolitikken, der siden 2001 har
været den sikre vej til et valgnederlag

politisk analyse
AF HENRIK HOFFMANN-HANSEN
POLITISK REDAKTØR
hoffmann@k.dk

Venstres formand
Lars Løkke Rasmussen ser ud til at have
gjort Socialdemokraterne en stor tjeneste
ved i så høj grad at gøre valgkampen til et spørgsmål om
velfærdssamfundet.
Hans konkrete eksempel på en
kontanthjælpsmodtager, der sagde
et job op, fordi det bedre kunne betale sig at få kontanthjælp end at gå på
arbejde, endte i medieturbulens om
Løkkes troværdighed, og om eksemplet nu også holder vand. Flere eksempler på lavtlønnede, der ikke tjener meget ved at arbejde, kom frem
via de sociale medier, men da var
skaden sket for Lars Løkke.
Socialdemokraterne præsenterede
i går deres valgprogram, som var
uden nyheder og uden konkrete løfter som i 2011. Det slår på, at vælgerne skal holde sig til det kendte og ikke kaste sig ud i de eksperimenter
med velfærdssamfundet, som Venstres mål om et udgiftsstop i den offentlige sektor angiveligt vil være.
Udspillet kom, samtidig med at De
Radikale åbnede for nye stramninger
af dagpengesystemet. Statsminister
Helle Thorning-Schmidt (S) vil stadig
afvente dagpengekommissionens
anbefalinger, men fastholder, at dagpengesystemet ikke må bliver dyrere,
end det er i dag. Dermed åbnede hun
for ny kritik fra SF og Enhedslisten,
men det er kritik, Socialdemokraterne for tiden godt kan leve med.

Så længe slagsmålet om dagpenge
er i gang, bliver der nemlig ikke åbnet for et andet tema, som er langt
værre, når det handler om at vinde
vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti. Det er udlændingedebatten, som
siden 2001 har været den sikre vej
til socialdemokratiske valgnederlag.
På pressemødet i Aarhus i går understregede både statsministeren og
justitsminister Mette Frederiksen (S)
ganske vist, at Socialdemokraterne
fortsat vil føre en stram udlændinge-

0 I efteråret 2014 steg antallet af asylsøgere dramatisk, blandt andet på grund af krigen i Syrien, og det pressede for en tid regeringspartierne. Her står asylsøgere i
kø i Auderød-lejren i Nordsjælland. Siden er flygtningestrømmen taget af. Nu handler valgkampen mest om velfærd og offentlige ydelser. – Foto: Scanpix.

politik. Flygtninge og familiesammenførte skal i arbejde, om nødvendigt i nyttejobs, og VK-regeringens
slogan om en ”fast og fair” udlændingepolitik er i socialdemokratisk
oversættelse blevet til ”robust og retfærdig”.
Udlændingestramhed er imidlertid
en vanskelig disciplin at besejre
Dansk Folkeparti i. Kristian Thulesen
Dahl kan til hver en tid trumfe med
forslag om grænsekontrol, opsigelse
af internationale konventioner, fravalg af EU som overdommer i udlændinge- og retspolitik, pointsystemer
for dansk statsborgerskab og opholdstilladelse og lavere ydelser til
ikke-danske statsborgere.
Historisk fandt det første valg, hvor
udlændingespørgsmålet havde no-

gen målbar betydning, sted i 1987.
Der kom Preben Møller Hansens protestparti Fælles Kurs i Folketinget
med fire mandater, blandt andet på
en kritisk holdning til indvandrere,
og Fremskridtspartiet gik tre mandater frem efter at have markeret nogle
af de samme holdninger.

Derefter lå temaet lidt i dvale, til
Dansk Folkeparti blev stiftet på ruinerne af Fremskridtspartiet i 1995.
Partiet har næsten haft uafbrudt
fremgang siden da, og det var en
væsentlig forudsætning for, at Anders Fogh Rasmussen (V) kunne
danne sin første VK-regering i 2001.
Forskningsprojektet Danske Vælgere 1971-2011 er gennemført af en
lang række eksperter fra danske uni-

versiteter. Det viser, at ved de tre valg
i 2001, 2005 og 2007 blev ”flygtninge”
vurderet som det vigtigste emne af
15-20 procent af vælgerne. I 2005 og
2007 var der kun ét emne, som flere
vælgere fandt vigtigst, nemlig ”velfærdsstaten generelt”.
I 2011 derimod styrtdykkede interessen for flygtninge, og langt flere
var optagede af emner som økonomi,
arbejdsmarked, velfærd og selv miljø. Ved det valg lykkedes det Socialdemokraterne at vinde regeringsmagten.
Netmediet Altinget.dk har med
jævne mellemrum via et meningsmålingsinstitut bedt vælgerne om
netop at vurdere vigtigheden af forskellige politiske områder. I april
mente 45 procent af vælgerne ifølge

Norstat, at udlændingepolitikken er
blandt de tre vigtigste politiske emner. På andenpladsen sagde 38 procent, at arbejdsmarkedspolitikken
var vigtigst, og på tredjepladsen kom
med 34 procent sundhedspolitikken.
I går kom Altinget med ny måling,
som viser, at sundhed er rykket op
som et af de vigtigste emner for 40
procent af vælgerne, mens udlændingepolitikken nu kun prioriteres
højest af 33 procent.
Med andre ord: Udlændingepolitikken ser ud til at være i aftagende
som politisk valgtema, og det er gode nyheder for statsminister Helle
Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne, der da også haler ind på
de borgerlige i flere nye meningsmålinger.

Joachim B. Olsen: Mattias Tesfaye har nogle gode, sunde værdier
Liberal Alliances Joachim B. Olsen er ikke den store tilhænger af debattonen på venstrefløjen, som han mener,
alt for ofte bliver skinger og usaglig. Mattias Tesfaye (S) er dog en yderst sympatisk og dygtig undtagelse, mener han

sig noget pænt
AF ANNE KATRINE RESTRUP
restrup@k.dk
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Meningsmåling

0 Joachim B.
Olsen og
Mattias Tesfaye.

”Der er sådan set flere, jeg synes godt om på venstrefløjen,
men jeg vil gerne fremhæve
Mattias Tesfaye (S) som en af
dem, jeg har stor respekt for,”

siger Liberal Alliances folketingsmedlem Joachim B. Olsen.
”Mattias Tesfaye er en rigtig
god og meget fair debattør.
Han debatterer på en ordentlig måde. Han har ikke nogle
af de debat-unoder, der florerer lidt for mange af på venstrefløjen. Der er nemlig desværre mange på den fløj, der
har en tendens til at fortælle
mig, hvad det er, jeg gerne vil,
ud fra en logik om, at det ved
de bedre, end jeg selv gør.
Hvor man alt for ofte bliver
tillagt nogle holdninger, som
man slet ikke har. Og hvor
man forsøger at få sine modstandere til at fremstå som
moralsk dårligere mennesker.

Den slags holder Mattias
Tesfaye sig for god til. Han er
en af den slags mere pragmatiske socialdemokratiske typer, som jeg egentlig godt kan

lide. Måske er det, fordi jeg
selv kommer fra en socialdemokratisk familie. Derudover
er der jo bare engang imellem
nogle, som man har en god
kemi med, selvom man er
uenige på mange områder.
Efter min mening kan man
sagtens have nogle grundlæggende værdier tilfælles på
tværs af fløjene. At det er et
gode at arbejde for eksempel.
Det kan godt være, at jeg er
uenig i mange af Mattias’ løsninger, men jeg synes helt
grundlæggende, at han har
nogle fornuftige holdninger
til mange ting. Jeg synes, at
han har nogle gode, sunde
værdier. I debatter bliver han
heller aldrig skinger. Han er

meget saglig, og han er god til
faktisk at lytte til sin modstanders argumenter.
Samtidig er han god til at
være nærværende i debatterne. Nogle af de bedste politiske debatter, jeg har haft, har
været med Mattias Tesfaye
ude på erhvervsuddannelserne og gymnasierne. Tit ville
jeg ønske, at alle danskere
kunne se den slags debatter i
stedet for dem, der vises på
tv. Sådan noget som ”Debatten” på DR, hvor det alt for tit
ender med at blive skingert
og usagligt. Det er ikke sådan,
at vi hænger ud privat, men
jeg tror helt sikkert, at Mattias
Tesfaye ville være hyggelig og
sjov at drikke en øl med.”

MODSTANDERE OG DOG...
3 Ofte hævdes det, at der kastes
for meget mudder i den politiske
debat. I løbet af valgkampen
beder Kristeligt Dagblad en række
folketingspolitikere om at sige
noget fordelagtigt om en politisk
modstander.
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