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Kap. 11 Den politiske beslutningsproces

Partierne vender medlemstilbagegang
Efter mere end 50 års kraftig medlemstilbagegang i de politiske partier går medlemstallene nu fremad. Medlemstallene
blomstrer særligt hos Venstre, Radikale
og Enhedslisten, der har fået mange nye
støtter. Eksperter påpeger, at den seneste
valgkamp i efteråret 2011 har øget danskernes interesse for politik.
Det er især valgkampen, der har sat politikken i fokus, hvilket har fået flere til at
melde sig ind i partierne. Valgkampen har
skabt opmærksomhed hos danskerne, og
det har fået folk til at følge med i politik
og til at synes, at det er interessant, og

den seneste valgkamp har altså betydet,
at det samlede antal medlemmer i danske
partier nu er på vej op.
Der er nu 1.022 flere radikale medlemmer, end der var før valget, og hele 1.330
flere medlemmer hos Enhedslisten. De
Radikale er således blevet 13 % større og
er nu ved at runde de 9.000 medlemmer,
mens Enhedslisten er vokset hele 20 %.
Det parti, der har kapret flest nye medlemmer under valgkampen, er partiet
Venstre, der har modtaget cirka 2.700
indmeldinger, efter valget blev udskrevet.

Kilde: Baseret på www.ugebreveta4.dk, 2012.

I fig. 11.1 kan du se de seneste officielle medlemstal for de politiske partier fra 2000 og 2009
Partiernes medlemstal 2000 og 2009
2000

2009

Venstre

77.000

50.356

Socialdemokraterne

56.000

46.052

Socialistisk Folkeparti

7.000

16.518

Konservative Folkeparti

23.000

15.545

Dansk Folkeparti

6.000

10.178

Radikale Venstre

  6.000

7.600

Enhedslisten

2.000

4.373

Kristendemokraterne

6.000

2.708

     –

2.200

Liberal Alliance
Fig. 11.1 Partiernes medlemstal i 2000 og 2009.
Kilde: Baseret på www.ft.dk, 2012.
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Den typiske partiorganisation
Landsorganisationen
• Formand
• Forretningsudvalg
• Bestyrelse
• Kongres (landsmøde)

Folketingsgruppen
• Bestyrelse
• Gruppemøde
• Politiske ordførere

Det politiske bagland
• Amtsforeninger
• Kredsforeninger
• Lokale Vælgerforeningers medlemmer

Fig.11.2 Et dansk politisk partis organisering

I figuren kan man se, at partierne oftest arbejder på 3 forskellige niveauer. Der er en landsorganisation. Dernæst er der folketingsgruppen
og dens medarbejdere og endelig den lokale organisering i valgkredse,
kommuner og regioner.
Normalt er landsmødet partiets højeste myndighed, men i praksis er det
personer udnævnt til ministre eller medlemmer af folketingsgruppen, der
i dagligdagen tegner partiet og afstikker profilen. Hos de 2 venstrefløjspartier, SF og især Enhedsbevægelsen, spiller hovedbestyrelserne dog en
meget stor rolle i fastlæggelsen af partiernes politik.

4. Ideologisk og værdimæssig placering
Det er ikke altid lige let at finde forskellen i de forskellige politiske partiers holdninger. I dag ligner partierne hinanden, eller de appellerer til den
samme gruppe vælgere. Før 1960 var det meget lettere. Vælgerne stemte
mest ud fra, hvilket arbejde de havde, og hvilken klasse de tilhørte. Ude
på landet stemte landmændene på Venstre, og i byerne stemte arbejderne
og de lavere funktionærer på Socialdemokraterne.

Samfundsfag C-1-12.indd 146

05/05/12 20.16

Den politiske beslutningsproces Kap. 11

147

Mange selvstændige erhvervsdrivende og højere funktionærer stemte på
Det konservative Folkeparti, og en stor gruppe husmænd, intellektuelle
og akademikere stemte på Det radikale Venstre. De enkelte grupper regnede så med, at partiet repræsenterede dem i Folketinget og sørgede for,
at deres interesser blev varetaget.
Sådan er det ikke mere. Først kan vi prøve at placere partierne på den
klassiske Venstre-højre-akse, hvor venstre er venstreorienteret/socialistisk og højre er borgerlig/liberal. Den vandrette venstre-højre-akse er
den klassiske måde at placere partierne på efter ideologierne, hvor de
socialistiske partier er til venstre og de borgerlige partier til højre. Denne
akse går helt tilbage til Den Franske Revolution, hvor republikanere sad
til venstre og monarkister til højre i Nationalforsamlingen. De socialistiske partier er venstreorienterede, og de liberale og konservative er højreorienterede. I midten finder man socialliberalisterne. Konflikterne her
drejer sig om lighed, frihed, solidaritet og den private ejendomsret. I dag
kan det være svært for moderne vælgere at identificere sig med diskussioner om klasser, og om man er venstre- eller højreorienteret. Partierne
har ofte samme politik og ligner hinanden ret meget.
Venstre-højre-aksen
Enhedslisten

SF

Socialdemokraterne

Radikale

DF

Venstre

Konservative

LA

Fig. 11.3 Venstre-højre-aksen

På en sådan akse er især Dansk Folkeparti svær at placere, da partiet
gerne vil være socialt, men samtidig arbejder sammen med de borgerlige
partier.
Hvis man derefter laver en værdi-akse med “strammere” til højre og
“mild” til venstre, ser billedet fuldstændig anderledes ud. Hvis man går
ind for en hård retspolitik, er imod for mange indvandrere, foretrækker
vækst frem for miljø og ønsker lidt mindre i u-landshjælp, er man for en
stram/hård værdipolitik, og i den modsatte ende blød/mild hvis man er
positiv over for indvandrere, ikke ønsker hårdere straffe, vil tage omfattende miljøhensyn og øge u-landsbistanden, og denne målestok giver lige
pludselig en helt anden placering af partierne.
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Værdi-aksen
Enhedslisten

Radikale

LA SF

Socialdemokraterne

Konservative

Venstre

DF

Fig. 11.4 Værdi-aksen

Her er billedet pludselig helt anderledes. Radikale rykker til venstre som
milde, og Dansk Folkeparti rykker helt ud til højre som strammere.
I nedenstående figur 11.5 har vi forsøgt at kombinere akserne med de
partier, der er i Folketinget i 2011. Først den klassiske venstre-højre-akse.
Dernæst efter værdipolitik om man er blød eller hård i værdipolitiske
spørgsmål.
Partiernes indbyrdes placering
Værdipolitik
Stram politik
• Dansk Folkeparti

• Stop for indvandring
• Hård straf til kriminelle
• Miljø med måde

• Venstre
• Konservative
• Socialdemokraterne
• SF

• Indvandrere er velkomne
• Kriminelle skal i behandling
• Miljø for enhver pris

Blød politik

• Liberal Alliance

• Enhedslisten
Venstreorienteret

Økonomisk
politik
(venstre-højre

• Radikale
Midten

• Staten skal eje produktionsmidler
• Store indkomstforskelle skal udlignes
• Velfærdsstagen er for alle

Højreorienteret
• Privateje er vigtigst
• Skatten på høje indkomster skal ned
• Kun de svageste skal hjælpes

Fig. 11.5 Partierne placeret efter venstre-højre- og værdiaksen.
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