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Indflydelse. De unge vil gerne skabe verden af i morgen, men holder sig fra at stille op til Folketinget.
Det er blevet en elitestrategi at vælge politik, mener forsker.

Enkeltsager er lettere end partipolitik
Af Michael Korsgaard Nielsen
// micn@berlingske.dk

og Ulla Gunge Hansen //ulha@berlingske.dk

Danmarks unge er klar til at påvirke landets
fremtid. Så godt som alle 18-25-årige føler, at
det er vigtigt, at unge nu til dags tager del i at
skabe fremtidens samfund.
Det viser en stikprøveundersøgelse, som
TNS Gallup har lavet for Berlingske. Men
selv om de unge i høj grad vil påvirke verden
omkring sig, afspejler det sig ikke i antallet af
unge, der stiller op til Folketinget. Selv om de
18-25-årige udgør 10 procent af befolkningen,

er det kun 5,5 procent af de opstillede ved det
seneste folketingsvalg, der var under 25 år.
Dermed er de unge den dårligst repræsenterede aldersgruppe under 70 år på stemmesedlerne – og det på trods af, at gennemsnitsalderen i Folketinget med sine 44 år aldrig har
været lavere.
»Grundlæggende er politik i klassisk forstand ikke en del af de unges identitet. De
unge har rigtig mange kanaler, som de kan
gøre sig gældende igennem rent politisk, men
de politiske partier er ikke længere en massebevægelse. Det er blevet en elitestrategi,
som den enkelte unge kan vælge at følge,«

siger lektor ved Aalborg Universitet Johannes
Andersen.
Facebook-parlamentet taler
Røde faner i Fælledparken, læserbreve og
slagord på slotspladsen er langtfra de eneste
måder at gøre sig gældende i dansk politik.
I en travl hverdag, hvor internettet har
lagt verden for de unges fingerspidser, vælger
mange unge i stedet at engagere sig i sager gennem sociale netværk.
»I stedet for at binde sig til et partis pakkeløsning, vil de unge hellere binde sig til
enkeltsager, hvor de kan gøre op med sig selv,

om de kan lide det eller ej,« siger Jens Christian
Nielsen, forskningschef på Center for Ungdomsforskning.
Dermed forholder de sig også anderledes
refleksivt til parti-identiteten, mens mange
fra de ældre årgange stemmer rødt, fordi det
har de altid gjort.
»Mange af os andre tænker »jeg stemmer
socialdemokratisk, for jeg er socialdemokrat,
og det har jeg altid været«. Men de unge er ikke
vanedyr. De interesserer sig måske for miljø,
og så går de ind på partiernes hjemmesider for
at se, hvem der også gør det, og så stemmer de
på dem,« forklarer Johannes Andersen. B

Verden lå åben for Danmarks unge, da
de var børn. Ingen drøm var for stor.
Den virkelighed har den finansielle krise
splintret. Berlingske tegner et portræt af
generationen, der nu bærer en historisk
tung byrde på sine skuldre. Tidligere artikler i serien blev bragt søndag 23., tirsdag
25., onsdag 26., lørdag 29. september og
tirsdag den 2. oktober.

»Der ligger bare noget intuitivt i
arbejdet, og folk, der måske ikke har de
store forudsætninger,
kan slå stærkt igennem herinde,« siger
Jeppe Mikkelsen (R) om
arbejdet i Folketinget.
Foto: Katrine Emilie Andersen

Alder. Den ene er 21 år gammel og nyvalgt folketingspolitiker, den anden er 70 og har siddet på tinge i en menneskealder.
Jeppe Mikkelsen (R) og Per Stig Møller (K) tilhører hver deres generation af folkevalgte.

Per Stig Møller: Folketinget er ikke nogen ungdomsklub
Af Michael Korsgaard Nielsen
// micn@berlingske.dk

give for en befolkning, som man ikke har delt
vilkår med overhovedet,« siger Per Stig Møller.

Søde, kompetente og ordentlige mennesker.
Sådan beskrives de yngste folketingsmedlemmer af tidligere minister, Per Stig Møller
(K), der som den eneste af rigets lovgivere har
rundet 70. Han har prøvet at være konservativ
minister i fire ministerier, nemlig miljø, udenrigs-, kultur- og kirkeministeriet. Men selv
om den konservative alderspræsident roser
sine yngre kolleger, er der ikke brug for flere af
dem.
»Dem, der er herinde, de er kvalificerede.
Men jeg mener bestemt ikke, at der bør
komme flere unge ind i Folketinget, for der er
alt for mange, der ikke har taget deres uddannelse færdig og som ikke har været ude at
arbejde. Og det går altså ikke, at man skal lov-

Yngste mand
Et halvt århundrede længere nede i Folketingssalen har den 21-årige Jeppe Mikkelsen
(R) rundet sine første 12 måneder som Christiansborgpolitiker. Det har været et hårdt
første år, medgiver han, men mulighederne
for at sætte sit aftryk kompenserer til fulde for
det. Han er tingets yngste medlem og mangler
såvel den uddannelse som erhvervserfaring,
Per Stig Møller efterlyser. Men til gengæld er
der mange unge, som henvender sig til ham.
Måske fordi han virker mere tilgængelig, tror
han.
»Det er ganske glimrende, at de unge kan
spejle sig i nogen herinde. Og det er rigtig
sundt for Folketinget, at det er en varieret sam-

mensætning af mennesker, der lovgiver,« siger
Jeppe Mikkelsen.
»Og uanset hvilken erhvervserfaring man
har, så er Folketinget en arbejdsplads, hvor
man ikke kan læse sig til det hele.«
Han mener selv, at han kan se nogle politiske spørgsmål fra en mere ungdommelig vinkel. Ikke at de ældre politikere er aldersblinde,
skynder han sig at understrege.
Men dér, hvor Jeppe Mikkelsen slår det
store slag for sin generation, er i demokratispørgsmålet; han besøger skoler og taler for
samfundsengagement, han tager en ekstra
tørn med rundvisninger på Borgen, og den 5.
juni afholdt han et grundlovsarrangement på
en bar.
Men vil de unge have flere aldersfæller i
Folketingssalen, så må de selv til urnerne,
mener han.

»Jeg tror, vi bevæger os derhen, hvor der
kommer flere unge i Folketinget, men jeg
må holde fast i, at demokratiet selv beslutter,
hvem der sidder i Folketinget,« siger Jeppe
Mikkelsen.
Efterlyser flere arbejdsmænd
Per Stig Møller er for så vidt enig i, at de unge
skal kunne spejle sig i nogen, men andre ting
vægter højere. Arbejdsmænd med erfaring ser
han gerne på de grønne taburetter, men »de
halvstuderede røvere« bør vente lidt endnu
med at få deres navn på stemmesedlen.
»Folketinget er jo ikke nogen ungdomsklub
eller en diskussionsklub, det er altså meget
alvorligt. Som John Christmas-Møller sagde
i gamle dage, så var de overhovedet ikke interesserede i at se nogen i folketingsgruppen,
der ikke havde taget sin eksamen.« B

