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Unge danskere mellem 18
og 35 år er ikke i tvivl: Helle
Thorning-Schmidt (S) og en
rød regering er bedre til at
sikre deres interesser end
en blå regering. Det viser en
meningsmåling, som You-
Gov har foretaget for me-
troXpress.

På spørgsmålet om hvor-
vidt det er en rød eller blå
regering, der er bedst til at
sikre personlige interesser,
vinder den røde blok i syv

ud af otte kategorier. Det er
blandt andet på områderne
uddannelse, arbejdsløshed
og miljø. Kun på boligområ-
det tror de unge, at statsmi-
nister Lars Løkke Rasmus-
sen (V) og en blå regering er
bedre til at sikre deres inter-
esser.

»Det viser, at unge hælder
mere mod den røde blok.
Jeg har også set undersøgel-
ser, der viser, at 70 procent
af førstegangsvælgerne
stemmer rødt. Så det er ikke
overraskende,« siger Henrik
Qvortrup, politisk redaktør
på TV 2, og uddyber:

»Der er to observationer i
det: Det ene er, at det jo ik-
ke kun er de 18-35-årige, der
kan stemme. Det andet er,
at selv om man tilkendegi-
ver, at et område varetages
bedst af en given fløj, bety-
der det jo ikke, at man nød-
vendigvis stemmer på flø-
jen.«

Hos Center for Ungdoms-
forskning ved Aarhus Uni-
versitet vækker tallene hel-
ler ikke den store undren.

Derimod peger man på, at
de områder, som der bliver
spurgt til i undersøgelsen,

er noget, man forbinder
med rød blok.

»Den røde blok vil gerne

investere i uddannelse, og
det har stor værdi for de yn-
gre vælgere. De har måske
ikke lånt af banken til et

hus og går derfor ikke så
meget op i økonomi,« siger
forskningsleder Jens Chris-
tian Nielsen.

Ungt valg

Under valgkampen sætter
metroXpress fokus på unge
vælgere. Hvor finder unge
deres politiske ståsted, op-
fatter de politikere som tro-
værdige og ærlige. Det er
nogle af de spørgsmål,
metroXpress har stillet.
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Helle Thorning-Schmidt (S) og rød blok får stor opbakning fra unge vælgere I en måling vurderer de 18-35-åri ge,
at hun i syv ud af otte punkter er bedre end Lars Løkke Rasmussen (V) og blå blok til at varetage deres interesser

»Det kan være til fældigt, at blå blok fører
på boligom rådet, men det kan også være,
fordi Lars Løkke Rasmus sen har forsøgt at
så tvivl om, hvad rød blok vil med bolig -
skatterne.« 
Henrik Qvortrup, politisk redaktør på tv 2

Undersøgelsen

Hvem tror du vil være 
bedst egnet til at sikre 
dine interesser inden for
følgende områder, blå 
blok med Lars Løkke 
Rasmussen (V) i spidsen,
eller rød regering med
Helle Thorning-Schmidt 
(S) i spidsen?

Arbejdsløshed:
blå: 35 procent 

rød: 44 procent 

ved ikke: 21 procent.

Børnepasning:
blå: 18 procent

rød: 60 procent

ved ikke: 23 procent.

Uddannelse:
blå: 28 procent

rød: 52 procent

ved ikke: 20 procent.

Sundhedsvæsenet:
blå: 25 procent

rød: 55 procent

ved ikke: 19 procent.

Boligområdet:
blå: 39 procent

rød: 34 procent

ved ikke: 27 procent.

Udlændingepolitik:
blå: 38 procent

rød: 43 procent

ved ikke: 19 procent.

Miljø/klima:
blå: 24 procent

rød: 53 procent

ved ikke: 23 procent.

Pension/efterløn:
blå: 35 procent

rød: 44 procent

ved ikke: 21 procent.

UNDERSØGELSEN ER BASERET PÅ INTERVIEW MED

1.006 REPRÆSENTATIVT UDVALGTE PERSONER

I ALDEREN 18-35 ÅR FRA YOUGOV-PANELET I

PERIODEN DEN 26.-28. AUGUST 2011. 

CITAT MÅ KUN SKE MED ANGIVELSE AF KILDE: 

YOUGOV FOR METROXPRESS.

Det er Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes røde venner, 
som de unge vælgere synes klarer sig bedst på en række områ-
der – men det er ikke ensbetydende med, at de stemmer i den 
retning, minder TV 2’s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, om.


