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Af  Ole Helmersen, 
Associate Professor, CBS

Folkets hær

 Der a holdes valg til Underhuset i Det Britiske 
Parlament den 7. maj i år. Det seneste valg, i maj 
2010, resulterede i et såkaldt ’hung parliament’, 
hvor intet parti, således som sædvanen har væ-
ret i de seneste 100 år, vandt et absolut lertal. I 
stedet førte valget til dannelsen af den første koa-
litionsregering i fredstid siden tiden omkring 1. 
Verdenskrig, bestående af De Konservative og Li-
beral-Demokraterne. 

Stort set alle meningsmålinger og de leste iagt-
tagere, kommentatorer og eksperter peger på, 
at vælgerne igen ved valget den 7. maj sandsyn-
ligvis vil sammensætte et parlament uden mu-
lighed for at ét parti alene kan danne regering. 
Hvis de forudsigelser holder stik, vil en ny rege-
ring igen blive enten en koalitionsregering eller 
en mindretalsregering, som vil være a hængig af 
støtte fra ét eller lere andre partier. Denne ud-
vikling i britisk politik er tegn på et politisk sy-
stem under forandring; en forandring som ofte 
omtales som en fragmentering af et ellers sta-
bilt partisystem. Hvor man har haft tradition for 
stærke ét-partiregeringer, ser det ud til, at man 
skal til at vænne sig til regeringer bestående af 

lere partier. Årsagen er den simple, at vælgerne 
gennem årtier gradvist har lyttet deres stemme 
væk fra de to store partier i britisk politik: La-
bour og De Konservative. Et tydeligt tegn på de 
nye tider er den partilederdebat, der blev a holdt 
på britisk TV den 2. april, hvor ikke mindre end 
syv partiledere deltog. 

Ét af de nyere partier, som spås muligheder for 
at påvirke den politiske udvikling, er United King-
dom Independence Party (UKIP) – eller ’folkets 
hær’ – som dets karismatiske leder, Nigel Farage, 
ynder at kalde partiet. Mulighederne for partiet 
vil dog i første omgang mere være i form af in-
direkte politisk ind lydelse gennem påvirkning af 
de øvrige partier end gennem direkte parlamen-
tarisk styrke i parlamentet. Dette skyldes et valg-
system, som gør det vanskeligt for nye partier at 
omsætte vælgertilslutning til mandater.

UKIP er ikke noget nyt parti. Det har eksisteret 
siden 1993, hvor det blev dannet som en protest 
mod Storbritanniens rati ikation, under Konser-
vativ ledelse, af Maastricht-traktaten. Partiet var 
fra starten et enkeltsagsparti, idet britisk udmel-
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delse af EU var partiets eneste politiske sag de 
første mange år af dets eksistens. Op igennem 
90erne og ind i 00erne stod det dog klart, at par-
tiet tilhørte den europæiske familie af populisti-
ske partier baseret på få politiske mærkesager og 
en nationalkonservativ ideologi.

Partiets grundlæggere tog fra starten skarp af-
stand fra den rabiate etniske nationalisme, som 
det nu hedengangne British National Party (BNP) 
repræsenterede. UKIP har imidlertid haft vanske-
ligt ved at gøre sig helt fri af et image som den lidt 
pænere udgave af BNP. En meningsmåling udar-
bejdet af ComRes/ITV i marts 2015 fandt således, 
at 44% af de britiske vælgere opfattede UKIP som 
et racistisk parti; en stigning på 12% siden en til-
svarende måling et år tidligere. Samtidig kæmper 
partiet, trods store bestræbelser på at blive stue-
rene og få styr på partiorganisationen, til stadig-
hed med at holde styr på en del af de farverige 
personligheder, som partiet tiltrækker. Dette ik 
i 2006 den på det tidspunkt nyvalgte leder af De 
Konservative, David Cameron, til at beskylde par-
tiet for at være præget af ”fruitcakes, loonies, and 
closet racists.” I lyset af hvor stor tiltrækning UKIP 
har på ellers Konservative vælgere, er det måske 
en bemærkning Cameron har fortrudt.

I dag, godt 20 år efter at partiet blev grundlagt, 
må man konstatere, at det er et resultat af samme 
ændring i det politiske billede, som man har set i 
en række andre lande i Europa. Dvs. en reaktion 
blandt dele af vælgerne på de sociale spændinger 
i samfund, som globaliseringen medfører i form 

af stor indvandring, spændinger i et i stigende 
grad multikulturelt Storbritannien, vanskeligere 
forhold for folk med et lavt uddannelsesniveau, 
almindelig lede ved traditionelle politiske parti-
er samt afstandtagen fra det forfald af værdier og 
’det Storbritannien vi kendte’ , som mange briter 
synes, de oplever. På det grundlag er det lykkedes 
UKIP at skabe en slagkraftig cocktail af EU-mod-
stand, hård kritik af indvandring og en diffus pro-
test mod det politiske ’establishment’.

Hvis man ved valg til det britiske parlament be-
nyttede et valgsystem med proportionalitet mel-
lem stemmeandele og antal pladser i parlamen-
tet, ville UKIP allerede være repræsenteret i dette 
med et anseligt antal medlemmer. Imidlertid har 
partiet pt. kun to medlemmer af parlamentet, 
begge valgt i suppleringsvalg i efteråret 2014, ef-
ter at de begge var hoppet af fra De Konservative 
for i stedet at stille op for UKIP. 

Til gengæld har UKIP klaret sig særdeles godt 
ved de tre seneste valg til EU-Parlamentet i 2004, 
2009 og 2014. Ved det seneste af disse slog UKIP 
både Labour og De Konservative og ik med 
27,5% af stemmerne 24 ud af 73 britiske EU-Par-
lamentsmedlemmer. Dette resultat var faktisk 
temmelig sensationelt, idet det var første gang 
i 100 år, at et andet parti end netop de to store 
vandt et landsdækkende valg i Storbritannien.

Hvis man laver et lille hypotetisk regnestykke og 
antager at UKIP kunne opnå bare halvdelen af 
den vælgerandel ved det kommende parlaments-
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valg – hvilket mange meningsmålinger i skriven-
de stund peger på sagtens kan blive tilfældet – 
ville UKIP med et proportionalt valgsystem opnå 
ca. 90 mandater og dermed være en betydelig po-
litisk faktor.

Sådan et valgsystem har Storbritannien imidler-
tid ikke – og får formentlig heller ikke i lang over-
skuelig fremtid. Derfor bliver UKIP’s politiske 
ind lydelse som nævnt tidligere mere indirekte 
end direkte. Den indirekte ind lydelse er imidler-
tid til at få øje på; især hos De Konservative, hvor-
fra der er den største vandring af vælgere til UKIP, 
men også Labour bløder vælgere. Og det er na-
turligvis samme politiske områder, som man ser i 
mange andre lande – EU-modstand/skepsis, ind-
vandring, velfærdsturisme mv. – UKIP slår igen-
nem på. 

UKIP tilbyder hhv. Konservative og Labour-væl-
gere to lidt forskellige dagsordener. Konservative 
vælgere hopper af, eller tilkendegiver i hvert fald 
at ville gøre det i meningsmålinger, til UKIP pga. 
partiets hårde og konsistente linje i EU-spørgs-
målet, herunder modstand mod den fri bevæ-
gelighed af arbejdskraft; en konsistens som de 
savner hos deres egen leder, David Cameron. La-
bourvælgere er mindre modtagelige for UKIP’s 
EU-argumenter, men tilslutter sig i stigende grad 
UKIP på grund af dets indvandringskritiske dags-
orden.

De Konservative i Storbritannien besidder en til-
bøjelighed til politisk arrogance, der bunder i en 
indgroet opfattelse i partiet af at være ’the na-
tural party of government’. Det så man ifm. fol-
keafstemningen om skotsk ua hængighed i sep-
tember 2014, hvor De Konservative alt for længe 
ignorerede SNP og først i sidste øjeblik, og me-
get panikagtigt, rykkede ud med uigennemtænk-
te løfter til skotterne, for at få dem til at stemme 
for forbliven i den britiske union.

Samme arrogance har partiet, hvilket det for-
modentligt nu har fortrudt, udvist over for trus-
len mod dets vælgerbase fra UKIP. Som nævnt 

slog UKIP både De Konservative og Labour ved 
EU-parlamentsvalget i 2014, men der har væ-
ret en tilbøjelighed, især blandt De Konservati-
ve, til at betragte de mange UKIP stemmer ved 
det valg som vildfarne Konservative, som vil ’ven-
de hjem’ når det rigtige valg, dvs. parlamentsval-
get, a holdes. Ved de to forudgående parlaments-
valg, i 2005 og 2010, havde UKIP også klaret sig 
bemærkelsesværdig godt ved EU-valg året før, 
blot for at falde tilbage på et betydeligt lavere ni-
veau ved parlamentsvalgene. Meningsmålinger-
ne frem mod det kommende parlamentsvalg har 
temmelig konsistent placeret UKIP på stemme-
andele fra 15% til 20%, om end der på det sene-
ste har kunnet iagttages en vigende tendens. Sik-
kert er det dog, at De Konservative har brug for, at 
et meget stort antal UKIP vælgere stemmer tak-
tisk – på De Konservative – hvis partiet skal gøre 
sig håb om at fastholde regeringsmagten. 

UKIP’s vælgere kommer generelt fra den relativt 
socialt konservative del af den britiske befolk-
ning; vælgere som er svagere stillet end gennem-
snittet af befolkningen mht. indkomst og uddan-
nelse, eller som tager afstand fra en række af de 
sociale ændringer de iagttager i samfundet, her-
under især indvandring men også ændringer 
som retten for homoseksuelle til at indgå ægte-
skab. Nyere meningsmålinger viser, at UKIP kla-
rer sig dobbelt så godt blandt vælgere over 65 år 
som blandt dem under 35, at partiet tiltrækker 
lest vælgere fra de lavere socialgrupper og at le-

re mænd end kvinder stemmer på partiet.

Partiets største styrke, men samtidig måske også 
potentielle svaghed, er dets karismatiske le-
der, Nigel Farage. Han var med til at grundlæg-
ge partiet i 1993 efter at han havde forladt De 
Konservative på grund af partiets tilslutning til 
Maastricht-traktaten, og han har været formand 
for partiet i lere omgange, senest fra 2010 og 
frem til i dag. Han har en særlig evne til at ’gå ind 
på pubben, bestille en pint og tænde en smøg’ og 
tale med almindelige mennesker om deres al-
mindelige problemer på en måde mange kan lide. 
Han tegner i høj grad alene partiet i medierne; i 
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en sådan grad at de færreste briter formentlig vil 
være i stand til at nævne navnet på blot én anden 
fremtrædende UKIP-politiker.

Partiet og Nigel Farage selv har gennem de se-
neste par år i den lange valgkamp frem mod 7. 
maj lagt meget store kræfter i at få ham valgt ind 
i parlamentet, og man har udset sig valgkredsen 
i Kent i det sydøstlige England som én, hvor der 
er gode chancer for at få ham valgt. Imidlertid ser 
det ud til at kunne komme til at knibe, idet UKIP 
er hårdt presset af både den Konservative kandi-
dat og af Labours kandidat i den valgkreds.

Hvis det mislykkes at få valgt Farage, vil partiet 
formentlig stå med et stort problem, idet Farage 
i så fald forventes at trække sig fra formandspo-
sten, hvilket vil åbne op for et formandsopgør i 

det stadigt noget organisatorisk umodne parti. 
En stor del af tilslutningen til partiet i menings-
målingerne og ved EU-parlamentsvalg har været 
skabt af Farages evner til at sælge enkle budska-
ber og af den måde han er i stand til at give nog-
le vælgere a løb for deres generelle utilfredshed 
med det øvrige politiske ’establishment’.

Uanset hvordan det går UKIP ved det kommen-
de parlamentsvalg, har partiet imidlertid skabt 
noget ganske uset i moderne britisk politisk hi-
storie. Partiet har omformet noget som startede 
som en form for græsrodsoprør til et forholdsvis 
professionelt politisk parti, som på overbevisen-
de vis har vundet valg, og som har rystet de øvri-
ge partier – og i høj grad påvirket udviklingen i 
De Konservatives EU-politik.

UKIP scrabble
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