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AP P E ND I X

Folketingsvalget den 15. september 2011 resulterede i et regeringsskifte,
hvor en ny regering bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti afløste VK-regeringen.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt og den nye regering fotograferet på Amalienborg
Slotsplads. Der er siden foretaget 9 regeringsrokader. Foto: Scanpix
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Regeringen lovede i sit regeringsoplæg en række politiske reformer,
hvoraf mange dog ikke blev til noget. Her kan nævnes:
• Trepartsforhandlingerne med arbejdsmarkedets parter endte uden
resultat
• Regeringen opgav en betalingsring omkring København
• Udvidet barselvorlov til mænd blev opgivet
Desuden havde især Socialdemokraterne og SF i valgkampen i 2011 luftet
en masse reformer, som ikke kunne lade sig gøre pga. Radikale Venstres
gode valg og stærke position i regeringen. Specielt havde Socialdemokraterne og SF ønsket en ændring af dagpengereformen fra 2010, hvor perioden på dagpenge blev halveret fra 4 til 2 år, og genoptjeningskravet blev
fordoblet fra et halvt til et helt år.
De skiftende regeringer fra 2010 vurderede, at ca. 2-4.000 personer forventedes at miste retten til dagpenge pr. år, men de reelle tal blev langt
større. I november 2014 har 47.580 personer mistet dagpengeretten siden
januar 2013.
Regeringen og dets støttepartier har lavet forskellige “lappeløsninger”
som en langsommere start på reformen, en midlertidig arbejdsmarkedsydelse og i november 2014 en kontantydelse, der foreløbig kører til 2017.
Spørgsmålet om dagpengene har utvivlsom skadet regeringen især Socialdemokraterne og SF, der er blevet anklaget for at svigte de svageste i
samfundet. Modsat har Det Radikale Venstre fastholdt reformen fra 2010,
da partiet mener, at den vil få flere i arbejde.
Regeringen har siden sin start i efteråret 2011 stået meget svagt i meningsmålingerne. Det Radikale Venstre har stået som regeringens stærkeste parti, og især SF har haft problemer i forhold til deres bagland. Her
mente man, at partiet fik alt for lidt ud af regeringssamarbejdet, og at
partiets mærkesager blev tilsidesat af de to andre regeringspartier. Det
førte til, at Socialistisk Folkeparti forlod regeringen i januar 2014.
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Finanslovsforlig 2015 mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten,
hvor kontantydelsen blev aftalt. Foto: Scanpix

En anden markant udvikling i perioden 2011-2014 har været Dansk Folkepartis meget store fremgang i meningsmålingerne. I flere af disse har
partiet været det næststørste i Danmark, og man ser ud til at stabilisere
sig på en vælgertilslutning på omkring 20 %.
Den økonomiske udvikling har ligeledes været ganske stabil. Ledigheden
er relativ lav sammenlignet med de øvrige EU lande, og eksporten og konkurrenceevnen klarer sig også bemærkelsesværdigt godt. Problemet har
været den økonomiske vækst, der har stået næsten stille. Den økonomiske
krise kradser stadig især i den sydlige del af EU, og selvom regeringen har
forsøgt at stimulere økonomien med skattelettelser og øgede offentlige
udgifter, øges væksten næsten ikke.
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Det mest omtalte politiske problem i 2014 har været asylproblemet. Borgerkrigene i Syrien og Irak har skabt en kolossal flygtningestrøm i Mellemøsten. Millioner af mennesker er enten internt fordrevne eller er flygtet til Tyrkiet, Syrien eller Libanon. Og tusindvis af flygtninge er også
nået til EU.
Antallet af asylansøgere er steget kraftigt i Danmark de seneste år. Indtil nu er der ankommet ca. 13.000 asylansøgere til Danmark i 2014, og
det giver øgede offentlige udgifter og et pres på kommunerne for at finde
boliger til de flygtede personer. Regeringen har ønsket indført en række
stramninger, bl.a. at asylansøgerne kun får en midlertidig opholdstilladelse på et år. Desuden kan der først blive tale om familiesammenføring
med resten af familien efter et år.
Danske asylcentre er fyldte grundet den store tilstrømning af flygtninge
fra primært Syrien, og netop pladsmanglen giver anledning til alternative
indkvarteringsmuligheder.

Siden slutningen af september 2014 har en gruppe flygtninge fra Syrien boet på Nordsø
Camping og Holmsland Klit Camping nær Hvide Sande. Foto: Scanpix
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De politiske partier
Hvis man ser på udviklingen i de politiske partier fra 2011-2014, er der
også sket meget store ændringer på lederposterne.

Foto: Scanpix

Hos Socialdemokraterne hedder lederen stadig Helle
Thorning-Schmidt. Statsministerens parti har ført en
økonomisk politik der har ligget meget tæt på VK-regeringens, og det har skabt stor utilfredshed hos partiets
vælgere, og ligeledes ført til et dyk i meningsmålingerne.
Om Helle Thorning-Schmidt fortsætter som partileder, hvis
partiet mister regeringsmagten i 2015, er nok tvivlsomt.

Helle Thorning-Schmidt

Foto: Scanpix

Hos Det Radikale Venstre blev Margrethe Vestager i
efteråret 2014 udpeget som ny dansk EU-kommissær, og
partileder posten overgik uden dramatik automatisk
til Morten Østergaard

Foto: Scanpix

Morten Østergaard

Pia Olsen Dyhr

Hos det tidligere regeringsparti SF har der i regeringsperioden været stor turbolens. Villy Søvndal trådte tilbage
som partileder i 2012, og efter et kampvalg blev den
relativt ukendte Annette Vilhelmsen ny partileder. Partiet
havde imidlertid store problemer med at finde sig til rette
i regeringen, og i begyndelsen af 2014 blev Vilhelmsen
afløst af Pia Olsen Dyhr samtidig med at partiet trådte ud
af regeringen. Herefter ser partiet ud til at have stabiliseret
sin tilslutning i meningsmålingerne. Udtrædelsen af regeringen har givet partiet større mulighed for at markere SF’s
egne holdninger, når man ikke længere er bundet af regeringssamarbejdet.
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Foto: Scanpix

Enhedslisten har markeret sig stærkt på venstrefløjen i
perioden fra 2011-2014. Partiet har uden tvivl haft fordel
af, at SF har været bundet af regeringssamarbejdet. Dermed har man været ene om, at markere klare venstreorienterede synspunkter. Johanne Schmidt-Nielsen ser ud
til at kunne fortsætte en valgperiode mere som partiets
talskvinde.

Johanne Schmidt-Nielsen

Foto: Scanpix

Hos oppositionen største parti Venstre har der også været
intern ballade. Partiformanden Lars Løkke Rasmussen har
været svækket af uro omkring hans privatøkonomi og
bilagsrod, og et oprør mod partiformanden blev kun med
nød og næppe afværget. Meget tyder dog på, at partiet
med Lars Løkke i spidsen kan generobre regeringsmagten
efter folketingsvalget i 2015.

Lars Løkke Rasmussen

Foto: Scanpix

Dansk Folkeparti skiftede helt udramatisk leder i 2012.
Pia Kjærsgaard blev afløst af Kristian Thulesen Dahl, der
har formået markant at øge tilslutningen til partiet i meningsmålingerne. Thulesen Dahl virker nok som en mindre
kontroversiel og mere midtsøgende leder, der har formået
at placere partiet centralt i dansk politik. Det bliver interessant at se, hvilken rolle partiet får efter en eventuel borgerlig sejr ved folketingsvalget i 2015.

Kristian Thulesen Dahl
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Det Konservative Folkeparti har også skiftet politisk leder
i valgperioden. Ved valget i 2011 fik partiet ca. 5 % af stemmerne, og Lars Barfoed formåede ikke at øge denne tilslutning i meningsmålingerne de følgende år. Dette medførte
et skift på lederposten i sommeren 2014. Her overtog den
forholdsvis ukendte Viborgborgmester Søren Pape Poulsen
formandsposten. Der er dog ikke meget der i november
2014 tyder på, at partiet bliver mere populært hos vælgerne, selv om den nye formand har forsøgt at understrege
gamle konservative mærkesager.
Søren Pape Poulsen

Foto: Scanpix

Liberal Alliance er klart det mest rendyrkede liberalistiske
parti i Folketinget. Partiet har opbygget en fast tilhængerskare hos de vælgere, der ønsker en klar liberal politik,
hvor statsmagtens rolle i samfundet skal mindskes betydeligt. Partiets leder har fra starten været Anders Samuelsen,
og han har med støtte fra erhvervslivet sørget for at partiet er meget synligt i medierne.

Anders Samuelsen

Links til Folketinget og partiernes websites
Folketinget

www.ft.dk

Partier i Folketinget

www.ft.dk/Demokrati/Partier

Venstre

www.venstre.dk

Socialdemokraterne

www.socialdemokraterne.dk

Dansk Folkeparti

www.danskfolkeparti.dk

SF

www.sf.dk

Konservative Folkeparti

www.konservative.dk

Radikale Venstre

www.radikale.dk

Enhedslisten

www.enhedslisten.dk

Liberal Alliance

www.liberalalliance.dk
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