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1 Indledning 

1.1 Motivation og problemstilling 

Dansk Folkeparti (DF) har i de seneste år indtaget en af de mest afgørende og dominerende 

positioner i dansk politik, hvor de efter folketingsvalget i 2007 er det tredjestørste parti. DF er 

kendt for en til tider kontroversiel politisk kommunikation, der ofte får omtale i 

nyhedsmedierne. DF har samtidig opnået en position på den politiske scene, der har gjort, at 

alle i det politiske spektrum er tvunget til at forholde sig til dem. Siden 2001 har de fungeret 

som VK-regeringens parlamentariske grundlag, og et eksempel på deres store indflydelse er, at 

DF har medvirket i samtlige finanslove lige siden. 

Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens berømte bemærkning ved åbningsdebatten i 

Folketinget 1999 om, at DF aldrig bliver stuerene1, er et udtryk for, hvor kontroversielt partiets 

politiske kommunikation er, som udfordrer grænserne for ytringsfriheden og nogle gange 

endda overskrider dem. Repræsentanter for DF er flere gange blevet dømt for at overtræde 

racismeparagraffen. Heriblandt Morten Messerschmidt, der efter EU-parlamentsvalget i 2007 

ikke kunne få lov til at træde ind i det nye valgforbund ledet af de britiske konservative under 

henvisning til, at Morten Messerschmidt tidligere er blevet dømt for at overtræde 

racismeparagraffen tilbage i 2003.2 

Særligt i forhold udlændingepolitikken, der er en af partiets store mærkesager, har DF benyttet 

sig af en skarp retorik. Det har givet DF en tydelig profil og bidraget til at udfordre 

udlændingepolitikken og måden, hvorpå andre partier italesætter den. DF har igennem tiden 

haft mange kontroversielle annoncer, herunder deres kampagne imod stormoskéer i Danmark, 

hvor der på billederne af moskéens kupler er billedmanipulerede sværd.3  

DF’s hidtidige succes betyder dog ikke nødvendigvis, at DF ikke står over for svære politiske og 

kommunikative udfordringer i fremtiden. Partiet og dets vigtigste mærkesager er snart 15 år 

gamle. DF kan som andre (protest)partier før dem, som eksempelvis CD og Kristeligt Folkeparti, 

                                                           
1
 http://www.stm.dk/_p_7628.html 

2
 Avisartikel: ”Messerschmidt ikke stueren til EU”, Jyllandsposten, 10. juni 2009  

3
 Avisartikel: ”DF forlanger folkeafstemning om stormoske”, Kristeligt Dagblad, 9. september 2009 
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stå over for deres første identitetskrise med deraf svigtende vælgertilslutning og større besvær 

med at trænge igennem i mediebilledet til vælgerne. 

Vi har senest set, hvordan De Radikale og Liberal Alliance er blevet ramt af identitetskriser, hvor 

konsekvensen har været fald i vælgertilslutningen. En del af forklaringen er, at deres egne roller 

og identitet på den politiske scene ikke har været helt klart definerede. Derfor er det 

interessant og relevant at analysere DF’s politiske kommunikation, fordi DF er nødsaget til 

kontinuerligt at arbejde med deres selvidentitet og kommunikation for ikke at ende i samme 

kritiske situation. 

DF’s identitet og kommunikation skal konstrueres og udformes i det samfund omgivet af risici 

og farer, som præger det moderne samfund i dag. Dette billede af det moderne samfund 

tegnes særligt af Ulrich Beck, der med ”Risikosamfundet” illustrerer en ny samfundsorden, hvor 

produktion og fordeling af risici er det centrale. Globaliseringen og den stigende 

individualisering har opløst industrisamfundets gamle strukturer og bevirket overgangen til 

risikosamfundet, hvor flere sociologer taler om en stigende frygt på grund af de risici og farer, 

der er nogle af kendetegnene ved risikosamfundet. Sammen med andre tendenser i det 

moderne samfund italesættes dermed en egentlig frygtkultur i risikosamfundet af Zygmunt 

Bauman, Anthony Giddens og Barry Glassner, som vi inddrager i afhandlingen. Under disse 

teoretiske rammer og med koblingen af den sociologiske og kommunikative tilgang, som vi 

arbejder ud fra, vil vi lave en diskursanalyse af DF’s politiske kommunikation, som, så vidt vi har 

kunnet se, ikke tidligere er lavet. 

Risikosamfundets opståen har også betydning for det politiske rum, som DF agerer i. De skal 

kommunikere politiske budskaber ud på en sådan måde, at vælgerne i et risikosamfund og en 

frygtkultur kan knytte an til deres kommunikation. Vi vil i afhandlingen derfor både analysere, 

om og i hvilken grad DF bruger frygten i deres kommunikation og diskutere denne 

kommunikationsform i forhold til befolkningen. 
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1.2 Problemformulering 

Afhandlingens teoretiske perspektiv er sociologerne Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony 

Giddens og Barry Glassners samtidsdiagnoser om risikosamfundets frygtkultur.  

Med udgangspunkt i empirisk materiale, der dækker DF’s fem mærkesager, ønsker vi at 

foretage en diskursanalyse af, hvordan risici og frygt indgår i deres politiske kommunikation og 

herigennem hvilke identiteter og sociale relationer, der bliver konstrueret. Dernæst vil vi på 

baggrund af TrygFondens tryghedsmåling diskutere, hvordan DF’s italesættelse af frygt i 

samfundet stemmer overens med befolkningens egen opfattelse. 

 

1.3 Afgrænsning 

Vi har I vores afhandling bevidst afgrænset os fra at beskæftige os med DF’s interne 

kommunikation i analysen af DF’s politiske kommunikation. Hermed menes, at vi ikke inddrager 

kommunikation imellem DF’s medlemmer såsom intern korrespondance, men at vi i stedet 

anvender offentlig tilgængelig kommunikation. Vores fokus er nemlig ikke, hvordan de 

kommunikerer internt og indbyrdes, men hvordan de kommunikerer ud til offentligheden.  

Ligeledes har vi i vores metodiske overvejelser fravalgt at foretage interviews af medlemmer 

eller andre repræsentanter for DF, da vi ikke har ønsket at blive påvirket af DF i processen, men 

alene at forholde os diskursanalytisk til deres kommunikation. Desuden er vores fokus at 

fremanalysere de i problemformuleringen nævnte elementer udelukkende ud fra, hvordan DF 

har kommunikeret dem i forbindelse med deres mærkesager de seneste år. Afhandlingens 

formål er således ikke at tegne et billede af, hvordan DF selv iagttager deres kommunikation, 

men derimod hvordan vi iagttager den, hvorfor personlige interviews ikke er relevante. 

I vores afhandling har vi ligeledes fravalgt at beskæftige os med nyhedsmedierne i analysen. 

Det betyder dog ikke, at vi helt undlader at nævne dem i teorikapitlet. Barry Glassner, der er en 

af de sociologer, der bidrager til at stille en samfundsdiagnose af nutidens samfund, har netop 

nyhedsmedierne som omdrejningspunkt, når frygtkulturen italesættes. Nyhedsmedierne spiller 

da givet også en central rolle, når vi taler om skabelse af frygt og frygtkulturen, men i lige så høj 

grad i den politiske verden, hvor nyhedsmedier og politik er gensidigt afhængige af hinanden. 
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Det er derfor vigtigt også at anerkende nyhedsmedierne som en vigtig aktør på den politiske 

scene, der ikke kan negligeres, men det er ikke dette, der er denne afhandlings fokus. 

For at undgå støj og for at sikre os, at det er DF's politiske kommunikation, der kommer frem og 

ikke en medieskabt refleksion af den, har vi ydermere foretaget den afgrænsning, at vores 

empiriske materiale udelukkende stammer direkte fra DF selv. På den måde er der ikke 

forinden tolket, fejlciteret eller på anden vis ændret i DF’s oprindelige kommunikation, der kan 

være en konsekvens af mediernes egen dagsorden og vinkling af historier. Derimod er det DF’s 

rendyrkede og uredigerede kommunikation. Dermed er vi også stringente i forhold til, at vi ikke 

har blik for nyhedsmedierne i vores analyse.  

For at skabe et nutidigt og reelt billede af, hvordan DF’s kommunikation har været udformet i 

de seneste år, har vi valgt at afgrænse vores empiri til at stamme fra perioden 2006-2009. Det 

betyder ikke, at vi dermed har foretaget en komplet afdækning af deres eksterne 

kommunikation inden for denne periode, for det lader sig af naturlige årsager ikke gøre i 

forhold til afhandlingens omfangsmæssige rammer. 

Grunden til, at vi opererer med en flerårig periode i vores empiriindsamling, er, at vi har ønsket 

at medtage kommunikation om alle deres mærkesager. Tidsmæssigt kan der ofte gå længere 

imellem udmeldingerne om mærkesagerne, fordi DF arbejder meget tema- og 

kampagneorienteret mellem valgene. Deres mærkesager italesætter de ofte i forbindelse med, 

at medierne i forvejen har et specielt fokus, hvor DF kan følge op og udnytte, at det i en sådan 

periode er nemmere at trænge igennem med deres kommunikation om det givne tema. Med 

andre ord går DF ind og søger at påvirke den aktuelle samfundsdiskurs, når det passer med den 

dagsorden, som de ønsker at sætte i forhold til mærkesagerne. 

 

1.4 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Vores epistemologiske tilgang har baggrund i socialkonstruktivismen, idet vi grundlæggende ser 

verden som en socialt konstrueret virkelighed, hvorfra vi er i stand til at frembringe 

videnskabelig viden (Andersen, Brante og Korsnes 1998: 234). Denne afhandling handler nemlig 

om at fremanalysere og fortolke mening ud fra sprogbrug i skriftligt empirisk materiale, hvilket 
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er centralt i socialkonstruktivismen. Selvom det i vid udstrækning handler om fortolkning, når vi 

taler om at begribe en socialt konstrueret virkelighed, er dens tilknyttede viden og betydninger 

reelle og kan ikke frit fortolkes (Andersen & Kaspersen 2007: 202-203). 

I dette perspektiv er viden nemlig en social aktivitet, ”hvor der udvikles sproglige og 

begrebsmæssige kategorier” (Ibid.: 621), som benyttes til at kunne begribe, beskrive og forstå, 

hvad det er, vi observerer og undersøger. 

 

Samfundsmæssige forhold anses i denne tilgang for at være et resultat af definitioner, som 

individer eller grupper har foretaget. Det samfundsmæssige kan vi iagttage på et diskursivt 

niveau gennem sproget (Andersen, Brante og Korsnes 1998: 234). Med andre ord opererer vi 

med den antagelse og idé, at den sociale virkelighed bliver skabt via måden, hvorpå den 

italesættes. Således ser vi begreber som risiko, frygt og identitet som noget, der konstrueres 

gennem sproget og ikke er givet af naturen. Det vil også sige, at der ikke findes én måde at se 

og italesætte verden på, idet den eventuelt herskende opfattelse altid kan udfordres af andre 

opfattelser og måder at italesætte sociale fænomener på. Disse sociale fænomener har ingen 

fast essens fra naturens side, men er skabt af menneskelig praksis (Fuglsang & Olsen 2004: 

349). 

 

Som vi læser sociologerne, hvis teorier udgør denne afhandlings teoretiske fundament, har de 

alle en socialkonstruktivistisk tilgang til at analysere den sociale virkelighed. Både Beck, Bauman 

og Giddens har fokus på socialt konstituerede begreber i deres forklaring af den moderne 

samfundsudvikling. I vores afhandling lægger vi os op ad denne opfattelse af verden som noget 

samfundsskabt. 

 

1.5 Valg af teori  

Til at besvare vores problemformulering har vi valgt at anvende Ulrich Becks teori om 

risikosamfundet som det overordnede teoretiske grundlag for vores analyse. Denne teori er en 

måde for os at forstå og italesætte den virkelighedsopfattelse, som DF opererer indenfor og 

danner således den nødvendige forståelse, der går forud for analysen af DF’s kommunikation. 

Beck beskæftiger sig med de farer og risici, der er opstået i de seneste 30 år i de moderne 
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vestlige samfund. At vi anlægger dette syn i afhandlingen betyder, at DF kommunikerer i og til 

et samfund med mennesker, der er præget af en samfundsmæssig udvikling, der indbefatter en 

ny risikoopfattelse. Beck er den første samfundsteoretiker, der introducerede os for 

risikosamfundet, som efter vores overbevisning danner grundlag for den frygtkultur, som andre 

sociologiske teoretikere såsom Anthony Giddens, Zygmunt Bauman og Barry Glassner 

behandler. 

Vi mener, at netop disse tre teoretikere supplerer Beck rigtig fornuftigt, fordi de dels er med til 

at bekræfte Beck i hans teori om farer og risici, og dels supplerer hans teori ganske godt i 

forhold til nogle af de aspekter, som han ikke har blik for. Giddens, Bauman og Glassner er 

nemlig med til at konstruere frygtkulturen, som Beck ikke i samme grad tager højde for i 

”Risikosamfundet”. 

Desuden beskæftiger de sig alle med temaer som globalisering og individualisering, som vi ser 

som vigtige elementer i det moderne samfund. Derved supplerer de hinanden i forhold til de 

delelementer, som de hver især mener, at udviklingen af det moderne samfund omfatter. 

Med Giddens og Bauman får vi, ligesom med Beck, et makrosociologisk perspektiv på en 

samfundsdiagnose, hvor de iagttager dagens samfund på et mere overordnet niveau. Glassner 

supplerer med sin caseorienterede tilgang med et mikrosociologisk perspektiv, hvilket giver 

samfundsdiagnosen et empirisk snit, hvor han med udgangspunkt i det amerikanske samfund 

tilkendegiver, hvordan der efter hans opfattelse kan iagttages en frygtkultur i samfundet. Det er 

med til at perspektivere dette samfundssyn, så tankerne omkring frygtkulturen ikke blot er 

teoretisk funderet, men ydermere kan påvise, hvordan det kommer til udtryk i et moderne 

samfund. 

Det er i det moderne samfund, at DF skal agere. Med andre ord anvender vi disse 

samfundsteoretikere til at belyse de samfundsmæssige rammer, som DF opererer indenfor og 

kommunikativt må medtænke. Til at implementere og operationalisere de bagvedliggende 

teorier, som Beck, Bauman og Giddens makrosociologisk bidrager til afhandlingens 

iagttagelsespunkt med, inddrager vi i afhandlingen Norman Fairclough til vores analyse af DF’s 

politiske kommunikation. Vi anser hans teori for at være yderst relevant og oplagt til at 

foretage en diskursanalyse af politisk kommunikation med. Fairclough har selv skrevet en bog 
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om Tony Blair og New Labour4, hvor han analyserer politisk sprogbrug ud fra politiske taler og 

tekster. 

Vi bruger således Fairclough analysestrategisk, idet han giver os nogle analytiske værktøjer til at 

analysere DF’s politiske kommunikation. Her er tale om at fremanalysere væsentlige elementer 

i kommunikationen, hvor vi primært vil kigge på de sproglige og diskursive kendetegn. En anden 

bevæggrund for at vælge Fairclough skal ses i, at han i sin tilgang til diskursanalyse arbejder på 

både det tekstuelle og diskursive niveau. Desuden opererer han også med den sociale praksis 

som det tredje niveau i sin tretrinsmodel. Dermed favner han bredt i sit diskursanalytiske blik, 

da der bliver skabt en sammenhæng mellem de tre niveauer, hvilket vi ser som en forudsætning 

for at kunne lave en fyldestgørende analyse af DF’s kommunikation. 

På baggrund af analysen vil vi identificere, hvad det er for nogle identiteter og sociale 

relationer, som DF forsøger at konstruere. Denne analyse vil danne udgangspunkt for vores 

diskussion af analysens hovedtemaer. I denne diskussion indgår TrygFondens tryghedsmåling 

fra 2009. Her vil vi med udgangspunkt i nogle af analysens resultater og TrygFondens rapport 

diskutere, hvordan DF’s italesættelse af frygt i samfundet stemmer overens med opfattelsen i 

befolkningen. Heri vil indgå en diskussion af, om der kan knyttes an til de diskurser, som DF 

kommunikerer i. 

Vi bevæger vi os i afhandlingen på to forskellige teoretiske planer; på et kommunikativt og på 

et sociologisk plan. På det sociologiske plan definerer Beck, Bauman, Giddens og Glassner de 

teoretiske rammer for måden, hvorpå vi vælger at anskue verden. De skaber de 

samfundsmæssige rammer, som en politisk aktør agerer indenfor. Med andre ord stiller de en 

samfundsdiagnose, som de tre førstnævnte iagttager i et makroperspektiv, mens Glassner 

arbejder ud fra et mikroperspektiv. 

Derudover får vi med Faircloughs tretrinsmodel de kommunikationsanalytiske værktøjer til at 

analysere DF’s politiske kommunikation, som produceres i den givne samfundsramme. Ved at 

kombinere det kommunikative plan med det sociologiske er vi stand til både at definere det 

samfund og den forestilling, som DF har om sin egen identitet og måden, hvorpå de 

kommunikerer og derigennem skaber relationer. Samtidigt får vi med denne kommunikations-

                                                           
4
 New Labour, New Language? Fra 2000 af Norman Fairclough 
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sociologiske tilgang mulighed for at få afdækket nogle svar, vi ellers ikke kunne give. Ved at 

kombinere de to tankesæt opnår vi et bedre blik for kompleksiteten af den moderne verden og 

dens kommunikative rammer, da vi ser disse som værende i et samspil med hinanden. 

Metoden med at kombinere det sociologiske og kommunikative plan er ikke uprøvet, for vi har 

ladet os inspirere af Tina Skovmøller Poulsen i bogen ”Risikokonflikter – Kommunikation og 

rationaler”, der omhandler olivenoliesagen fra 2001, hvor hun også benytter Fairclough til at 

binde de to tilgange sammen (Poulsen 2004: 35). Vores model er derfor på samme måde at 

arbejde med den kommunikations-sociologiske metode. Vi ser som nævnt kompleksiteten af 

den moderne verden og dens kommunikative rammer som en sammensat problematik, der 

ikke kan behandles adskilt. Det skal derimod betragtes som en helhed, hvis vi skal kunne 

besvare vores problemformulering. 

 

1.6 Valg af empiri 

Denne afhandling er en analyse af politisk kommunikation, og vi har som case valgt DF. Vi 

undersøger deres politiske kommunikation i forhold til dagens samfund, som vi ved hjælp af 

udvalgte sociologer iagttager som et risikosamfund, der er præget af en frygtkultur. Til brug for 

vores analyse har vi udvalgt forskellige dele af partiets kommunikation for at finde ud af, 

hvordan DF i deres kommunikation agerer under disse rammebetingelser. 

Idet vi ønsker at analysere DF's rendyrkede kommunikation, det vil sige selvproduceret 

kommunikation uden udefrakommende støj som eksempelvis mediernes vinkling, benytter vi 

kun empirisk materiale, hvor DF står som direkte afsender. Det vil med andre ord sige tekster, 

der direkte er produceret af repræsentanter for partiet som taler, pressemeddelelser og 

politiske manifester, der ligger frit tilgængelige på partiets hjemmeside. 

Vores valg af empirisk materiale er sket med udgangspunkt i partiets fem mærkesager, som de 

selv opstiller på hjemmesiden. Vi antager, at disse mærkesager har særlig betydning for DF og 

er derfor centrale i forhold til konstruktionen af deres egen selvidentitet. Derfor må de også 

formodes at være præcise i forhold til at formulere de politiske budskaber på disse områder.  
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I relation til hver af deres fem mærkesager har vi udvalgt tre tekster, som udgør vores 

empiriske materiale, altså i alt 15 tekster. På denne måde føler vi os i stand til at kunne 

fremanalysere et generelt billede af deres kommunikation, og vi vil kunne undersøge, om der er 

fællestræk i måden, hvorpå de kommunikerer om den enkelte mærkesag. Ydermere vil det 

også komme frem, om kommunikationen holdes stringent, hvad enten de kommunikerer om 

den ene eller anden mærkesag, eller om de i stedet benytter sig af forskellige sproglige tilgange 

afhængig af (mærke)sagen, som de kommunikerer om. 

I vores diskussion inddrager vi sekundært materiale i form af en undersøgelse fra 2009, som 

TrygFonden står bag, om tryghed og tryghedsfordelingen i forskellige befolkningsgrupper i det 

danske samfund. Denne undersøgelse inddrager vi for at diskutere måden, hvorpå DF 

italesætter forskellige diskurser, og om læserne knytter an til disse på baggrund af deres sociale 

praksis, som vi her forsøger at bringe i spil. TrygFondens undersøgelse giver os et grundlag for 

at kunne diskutere, hvori frygten og utrygheden i befolkningen består, og hvorvidt der kan finde 

anknytning sted hos læserne til de af DF fremsatte diskurser. 

 

1.7 Afhandlingens struktur 

I afhandlingens kapitel 2 redegør vi for den teori, som vi anvender i afhandlingen. Vores 

teoretiske kapitel er todelt. Dels anlægger vi ved brug af Beck, Bauman, Giddens, og Glassner et 

aktuelt samfundssyn, som dels udgør afhandlingens sociologiske udgangspunkt og dels den 

teoretiske ramme, som vores kommunikations-sociologiske analyse bevæger sig indenfor. 

Herefter følger teoriafsnittets anden del, der omhandler Faircloughs kritiske diskursteori, som vi 

bruger som analysestrategi. Hans diskursanalytiske forståelse af tekster udstyrer os med de 

fornødne kommunikationsanalytiske værktøjer, vi ser som nødvendige for at kunne analysere 

DF’s kommunikation. 

Kapitel 3 indledes med en kort præsentation af DF, hvorefter vi tager fat på de fem analysedele, 

der udgør vores analyse af DF’s politiske kommunikation. Denne analyse er således bygget op 

om DF’s fem mærkesager, som vi foretager selvstændige analyser af, inden vi sidst i kapitlet 

samler dem op i et afrundende afsnit. 
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I kapitel 4 følger vi op med en diskussion. Her vil vi på baggrund af de resultater, vi er nået frem 

til i analysen, diskutere DF’s kommunikation i forhold til en mulig anknytning i befolkningen. For 

at danne et godt grundlag for denne diskussion inddrager vi væsentlige pointer fra TrygFondens 

tryghedsmåling fra 2009. 

Denne diskussion efterfølges af en samlet konklusion i kapitel 5, hvor vi samler afhandlingens 

tråde og besvarer problemformuleringen. Slutteligt inddrager vi i vores perspektivering i kapitel 

6 et andet aspekt, hvor vi diskuterer nyhedsmediernes som aktør og deres rolle og betydning i 

forhold til et politisk parti som DF. 
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2 Risiko og frygt 

2.1 Introduktion 

I dette kapitel vil vi gennemgå den teoretiske baggrund, der danner grundlaget for afhandlingen 

og dens analyse. Først vil vi introducere Ulrich Becks teori samt redegøre for og diskutere hans 

begreber om risiko og risikosamfundet. Dernæst vil vi komme ind på de forandringsprocesser, 

som Beck ser som kendetegn for udviklingen i det moderne risikosamfund, og som er med til at 

producere risici. Disse risici er medvirkende til, at vi kan tale om en egentlig frygtkultur i det 

moderne risikosamfund, idet folk frygter for konsekvenserne af at blive ramt af risiciene. Vi 

bruger Zygmunt Bauman, Anthony Giddens og Barry Glassner til at se nærmere på denne 

frygtkultur og de ting, der spiller ind i skabelsen heraf. Her spiller nyhedsmedierne og deres 

måde at formidle historier på en rolle, som Glassner forholder sig kritisk til. 

Hertil kommer globaliseringen og dens konsekvenser, som skaber en ny verdensorden. Det 

skaber usikkerhed, mistillid og splittelse mellem mennesker, blandt andet fordi nogle nyder 

godt af udviklingen, mens andre hægtes af. Bauman kalder dette glokalisering (Bauman 1999a: 

73). Derudover har det også betydning for menneskers identitet og har indflydelse på både 

opløsning og skabelse af fællesskaber, som mennesker indgår i. Dette vedrører også politiske 

fællesskaber, og inden for politikken er der også opstået nye rammebetingelser (Bauman 1992: 

199). 

Endelig vil vi med Norman Fairclough diskutere diskursbegrebet og introducere hans 

tretrinsmodel, som vi bruger analysestrategisk. Første trin er på det tekstuelle niveau, hvor vi 

laver en gennemgang af de begreber, som vi benytter i analysen, der har forankring i 

Faircloughs lingvistiske tilgang. Derpå følger andet og tredje trin, som vedrører henholdsvis den 

diskursive praksis og sociale praksis. 

 

2.2 Bag om risikosamfundet 

Ulrich Beck (1944-) er en tysk professor i sociologi, der i 1986 præsenterede os for 

”Risikosamfundet” i sit hovedværk ”Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne”, 

der i 1997 første gang blev oversat til dansk. I bogen stiller Beck en samfundsdiagnose, hvor vi 
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efter hans opfattelse har bevæget os fra det klassiske industrisamfund til et industrielt 

risikosamfund. Dette er ensbetydende med endnu et begyndende samfundsskifte, der ifølge 

Beck falder sammen med et skifte inden for moderniteten fra et første moderne til et andet 

moderne. 

Hovedargumentet for, at Beck mener at kunne tale om risikosamfundet skal findes i den 

udvikling, verden har undergået på grund af blandt andet teknologiske og produktionsmæssige 

fremskridt. Den udvikling har sammen med globaliseringen betydet, at der produceres andre 

typer risici end tidligere, hvor de, der producerede risiciene, selv blev ramt af dem. Beck mener 

i ”Risikosamfundet”, at alle mennesker i dag kan blive ramt af risiciene uanset hvor i verden, 

risiciproduktionen er foregået. Som eksempel nævner han blandt andet atomkatastrofer og 

sundhedsskadelig forurening. 

 

2.2.1 Risici 

Risici, som er et af Becks kernebegreber i risikosamfundet, er i og for sig ikke noget nyt. Risici 

blev også produceret i industrisamfundet, som vi ifølge Beck har bevæget os væk fra, men her 

var risiciene anderledes. Her bestod de blandt andet af manglende teknologi inden for hygiejne, 

manglende uddannelse og at blive ramt af fattigdom, hvor risikoen var mere bundet til det sted, 

folk boede og arbejdede. 

Risici i moderne forstand har en mere global karakter, hvor alle kan rammes uanset geografi, og 

de er et produkt af fremskridtet og industrialiseringens overproduktion (Beck 1997: 31). I 

modsætning til førindustrielle risici er industrielle risici menneskeskabte og med andre ord 

beslutningsafhængige, det vil sige risici, der er fremkommet af beslutninger, som er foretaget af 

mennesker. Det paradoksale ifølge Beck er, at selv om vi har udviklet os enormt på videns- og 

det teknologiske plan, er det selv samme udvikling, der er skyld i disse nye risici i samfundet: 

”I den fremskredne modernitet er den samfundsmæssige produktion af rigdom systematisk 

forbundet med en samfundsmæssig produktion af risici.” (Ibid.: 27) 

Sagt på en anden måde, er det bruddet med moderniteten og i takt med den nye 

moderniseringsproces, at der sker en stigning i antallet af nye risici. Som nævnt tidligere mener 
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Beck, at der altid har eksisteret risici, men at det primært er karakteren af disse risici, der har 

ændret sig grundet moderniseringsudviklingen. 

I sin bog ”Risikosamfundet” anvender Beck begreberne ”risiko” og ”fare” uden særlig 

systematik og uden at være stringent omkring i hvilken sammenhæng, han bruger hvilket 

begreb. ”Begreberne bruges i stedet nærmest som synonymer.” (Sørensen og Christiansen 

2006: 26) 

Først med bogen ”Gegengifte” fra 1988, det vil sige to år efter udgivelsen af ”Risikosamfundet”, 

skelner Beck imellem begreberne fare og risiko. Her refererer farer til både førmoderne trusler, 

der stammer fra naturkatastrofer som jordskælv, oversvømmelser og sygdomsepedemier, og 

moderne farer, som stammer fra den atomare, kemiske og genteknologiske industri. Mens de 

førmoderne farer er givet af naturen, er det anderledes med de moderne (stor)farer, der er 

konsekvenser af menneskelig beslutning og handling (Beck 1988: 121). 

Fælles for farerne er imidlertid, at det er noget, alle mennesker udsættes for uden undtagelse. 

Deres konsekvenser rammer alle inklusiv kommende generationer, idet det ikke er muligt at 

undgå disse påvirkninger, der ikke lader sig afgrænse sig i tid og sted. Det er ikke muligt at 

slippe for konsekvenserne, da de er svære at forudsige og uanset, hvor man flygter hen, vil 

virkningerne af hullerne i ozonlaget, giftstoffer i fødevarer og så videre altid kunne mærkes 

over alt på kloden. 

Imidlertid ser vi, at der er mulighed for at indrette sig efter visse af Becks farer. Vi kan nævne 

fremkomsten af økologiske fødevarer, der netop viser, at nogle mennesker foretager en 

konkret risikovurdering i deres dagligdag. Samtidig viser det også, at vi har et valgt over for 

nogle farer, som vi bliver udsat for, i forhold til at kunne minimere konsekvenserne af dem. 

For Beck er risici modsat farer netop afgrænset i tid og sted, hvorfor det er muligt at undgå at 

løbe risici. Risiciene er altså menneskeskabte og refererer til tilfælde, med hvilke der på en 

måde kan kalkuleres, hvorfor det er muligt at forsikre sig mod risici. Herunder hører risici ved at 

begive sig ud i trafikken og i relation til arbejde (Beck 1988: 121-122) såsom 

arbejdspladsulykker og arbejdsløshed. 
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2.2.2 Risikosamfundet 

Som nævnt indledningsvis iagttager Beck en samfundsudvikling, der er resulteret i det samfund, 

han kalder risikosamfundet. Han ser symptomer på en stadig igangværende forandringsproces, 

hvilket han blandt andet baserer på begivenheder, der fandt sted på dette tidspunkt i 

1980´erne. Heriblandt kernekraftulykken i Tjernobyl, hvor der skete en eksplosion på et 

atomkraftværk, der regnes for at være den værste ulykke i atomkraftens historie (Sørensen og 

Christiansen 2006: 20). Således er det et eksempel på, at der ikke kun sket en ændring i antallet 

af risici, men nok så væsentligt også i deres karakter og udformning, idet de og deres effekter 

ikke længere er bundet af det sted, hvor de produceres. Beck går dog endnu længere og taler 

om 

”en radikal adskillelse mellem dem, der frembringer risiciene, og dem, der må bære de 

ondartede følger.” (Beck & Willms 2002: 117) 

Hvis vi vender tilbage til Tjernobyl, viste det sig, at selvom det var her, at det var klart værst, var 

det ikke kun var de umiddelbare omgivelser i Sovjetunionen, der blev berørt af 

kernekraftulykkens konsekvenser. Så langt væk som i Sverige blev der målt stærkt forøget 

radioaktivitet i dagene efter ulykken.5 

Beck skelner imellem den simple modernisering og den refleksive. Den simple modernisering 

betegner det traditionelle samfund, hvor der er stor tiltro til fremskridt og videnskab og 

dermed til at producere risici, mens refleksiv modernisering betegner moderniseringen af 

industrisamfundet, som er kendetegnet ved et individualiseret og globaliseret risikosamfund, 

der har mindre tro på fremskridt og videnskab og derfor ikke kan legitimere risici (Andersen og 

Kaspersen 2007: 475). 

”Hans begrundelse for at bruge betegnelsen risikosamfund er i stedet, at vi på den ene side i de 

seneste år er begyndt at producere en type risici, der på afgørende punkter adskiller sig fra 

tidligere, mere håndterbare risici, og at vi på den anden side – og det er afgørende – nu også er 

begyndt at sætte disse risici i centrum for samfundsudviklingen. Risikosamfundet opstår først 

der, hvor begge betingelser er opfyldt.” (Sørensen og Christiansen 2006: 20) 

                                                           
5
Avisartikel: ”Tjernobyl-katastrofen”, Berlingske Tidende 18. september 2007  
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Risikosamfundet er altså ikke alene opstået på grund af, at risicienes karakter har ændret sig, 

men også fordi, samfundsudviklingen styres efter risici. Fordelingen af risici i samfundet og 

væksten i antallet af risici resulterer i, ”at der opstår en række samfundsmæssige 

faresituationer.” (Beck 1997: 32) Beck mener, at der i risikosamfundet er opstået et politisk 

potentiale (Ibid.: 33). Risiciene kan nemlig ud fra den viden, der findes om dem, forandres, 

mindskes, øges, dramatiseres eller bagatelliseres. 

”Mens indkomst, uddannelse osv. er konkrete, konsumerbare goder for den enkelte, er 

eksistensen og fordelingen af farer og risici principielt formidlet via argumenter.” (Ibid.: 37) 

Årsagen hertil er, at Beck ser mange risici som ekspertafhængige, fordi der ofte skal 

videnskabsfolk til for at fastslå en given risiko. Det gælder eksempelvis risici, der ikke når at 

blive virksomme i vores egen tid, men først i kommende generationers, eller som ganske enkelt 

ikke er umiddelbart synlige som sundheds- og naturnedbrydende konsekvenser. Sådanne risici 

åbner for muligheden af at diskutere, om der overhovedet eksisterer en risiko. 

I december 2009 afholdtes COP15 i København, som var et politisk, internationalt 

klimatopmøde, hvor der skulle diskuteres initiativer til at imødegå klimaforandringer. Her 

kunne vi også registrere forskellige holdninger til, hvorvidt der overhovedet eksisterer risici 

forbundet med den nuværende levevis, der ifølge den herskende klimadiskurs bærer ansvaret 

for klimaændringerne. Selv videnskabsfolk er uenige, hvilket bekræfter, at politikken er meget 

afhængig af argumentationens kraft. Dette gør også, at problematikken om disse 

klimabeslægtede risici forekommer mindre konkrete og mere abstrakte end mere 

hverdagsnære politiske emner, hvor risiciene bedre kan bedømmes af folk uafhængigt af 

ekspertvurderinger. 

Sørensen og Christiansen nævner Kyotoprotokollen fra 1997 som et andet eksempel på et 

politisk initiativ, der er sket som følge af hændelser i risikosamfundet. Kyotoprotokollen var en 

reaktion på de klimaændringer, der er sket i tidens løb, og som ifølge Becks tankegang er et 

eksempel på de ødelæggelser af miljøet, som er opstået i kølvandet på industrialismens 

udbredelse. 
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2.2.3 De fem forandringsprocesser 

Beck iagttager en samfundsudvikling, som vi kan inddele i fem processer, som er områder, hvor 

vi som samfund har rykket os ifølge Beck. Dette er en del af hans argumentation for, han taler 

om risikosamfundet, hvor der eksisterer en anden type risici end tidligere. Nedenfor følger de 

fem forandringsprocesser. 

Globaliseringen indeholder nogle politiske og kulturelle dimensioner, der har været med til at 

forandre relationen mellem lokal og global og indenrigs og udenrigs, der er med til at 

underminere de nationale grænser. (Sørensen og Christiansen 2006: 55) Beck skriver, at 

globaliseringen i den vestlige verden har haft stor betydning for, hvordan de enkelte nationer 

skal iagttage sig selv. Den nationale selvstændighed er svækkedes i takt med, at 

landegrænserne er blevet ophævet. Beck går endda skridtet videre og mener, at 

nationalstaternes magt er blevet undermineret (Beck 1997: 32). I en europæisk kontekst kan vi 

se, at særligt i forhold til de nationalstater, der er medlem af EU, er denne følge af 

globaliseringen stadig særdeles aktuel.  

Individualiseringen fylder meget, når Beck forklarer modernitetsudviklingen. Beck ser blandt 

andet den øgede fritid som en af de positive konsekvenser (kortere arbejdstid, mere ferie), men 

ligeledes de forbedrede muligheder for uddannelse. Dette har betydet, at individerne er gjort 

fri fra det traditionelle samfunds bindinger, og de sociale klasser er opløst. Det stiller 

betingelser om, at den enkelte i hverdagen sætter jeg’et i centrum og skaber 

handlemuligheder. Derved kan individet bearbejde de nye valgmuligheder og få indflydelse på 

sit eget liv (Ibid.: 217). Den øgede individualisering er dog ikke helt uden konsekvenser for 

individernes egne beslutninger (Ibid.: 217). 

Når der tidligere overgik individerne dramatiske begivenheder som eksempelvis krig eller 

naturkatastrofer, blev det opfattet som ”et slag af skæbnen” (Ibid.: 217). Med andre ord noget, 

man ikke selv var herre over, hvorimod vi i dag kan tale om begivenheder som udslag af 

”personlig utilstrækkelighed” (Ibid.: 218). Her nævner Beck situationer som at dumpe til 

eksamen, arbejdsløshed og skilsmisse som eksempler. Dermed øges antallet af risici ikke blot i 

forhold til tidligere, men der er igen tale om nye former for risici på det personlige plan.  
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Den globale miljøkrise er et tredje led i moderniseringsprocessen med begrænsede 

naturressourcer (Sørensen og Christiansen 2006: 55). Mens Beck snarere har tænkt på verdens 

svindende kul- og oliereserver, har krisen i dag udviklet sig i retning af et klimafokus, som vi 

berørte i afsnit 2.2.2 med eksemplerne om COP15 og Kyoto. Det er altså et område med stor 

politisk bevågenhed, og som i den grad italesættes af forskellige ekspertvurderinger. Connie 

Hedegaards udnævnelse til den nyoprettede post som EU’s nye klimakommissær illustrerer 

meget godt områdets nyvundne status. 

Kønsrollerevolutionen med kvindefrigørelsen var anderledes aktuel, da Beck skrev 

”Risikosamfundet”. Den har haft betydning for de ændrede kønsroller, som siden fulgte, og som 

har resulteret i langt flere kvinder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Sidstnævnte 

har stor betydning for kernefamilielivet, idet kvinderne i stort tal ikke længere går hjemme og 

varetager alle huslige opgaver, mens manden går på arbejde for at kunne brødføde familien. 

For Beck er kønsrollerevolutionen med til at dekonstruere de traditionelle mande- og 

kvinderoller, der medfører, at de traditionsbårne relationer i kernefamilierne og den 

kønsbestemte arbejdsdeling opløses (Ibid.: 56). Familien som stærk institution er dermed 

svækket. Mange lever alene som singler eller som enlige forældre. Selvom mange mennesker 

givetvis selv aktivt har valgt at leve uden for kernefamiliens rammer, kan vi også anskue denne 

udvikling som et tegn på, at færre mennesker har en fast base i kernefamilien, hvor de kan søge 

og finde tryghed. Det kan give større utryghed for både manden og kvinden, som både har 

andre muligheder og løber nogle risici ved at skulle skabe sig egen karriere uden for hjemmet 

med eller uden en partner. 

I forhold til kønsroller ser vi i dag også en ligestillingsdebat trænge sig på. Dette skyldes flere 

ting. Dels kommer det med jævne mellemrum frem, at mænd stadig tjener mere end kvinder 

inden for samme erhverv, dels bor der i dag flere mennesker i Danmark med ikke-vestlig 

baggrund, som har et anderledes syn på kønsroller. Deres kvindesyn debatteres jævnligt 

herhjemme, ligesom selv deres påklædning i form af eksempelvis tørklæder og burkaer er 

varme emner, og af nogen ses som symbol på kvindeundertrykkelse. 

Fuldtidserhvervsarbejde er sidste om end ikke uvæsentlige punkt, som er med til at 

underbygge Becks idé om risikosamfundet. Paradokset er, at blandt andet 
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rationaliseringsprocesser, som teknologien har været med til at skabe, har gjort, at vi mangler 

fuldtidserhvervsarbejde. Der er dermed tale om en positiv udvikling, der er skyld i negative 

konsekvenser, da det skaber nye risici for arbejdsløshed. 

Erhvervsarbejde er også nødvendigt i forhold til at kunne opretholde den sociale sikkerhed, der 

er indeholdt i velfærdstatsmodellen (Beck & Willms 2002: 149), fordi arbejdsmarkedet er 

medvirkende til at finansiere det sociale sikkerhedsnet i form af overførselsindkomster, 

pensioner og generelle velfærdsydelser. Dermed fungerer socialstaten også som en vigtig 

forsikring mod arbejdsmarkedsrisici (Ibid.: 150). Hvis vi bliver i Becks tankegang er der netop på 

grund af hans begreber om den stigende individualisering og globalisering nye risici, der gør sig 

gældende på et moderne arbejdsmarked. Her er effektiviseringer, flytning af produktion og 

dermed arbejdspladser til udlandet efterhånden ikke ualmindeligt. Det kan ses som en trussel 

mod velfærden og dermed trygheden herhjemme, hvorfor der både er tale om en risiko for den 

enkelte arbejdstager og samfundet som helhed. 

 

2.2.4 Opsamling: Risikosamfundet 

Becks teori om risikosamfundet giver en samtids- og samfundsdiagnose af det moderne 

samfund. Grundlæggende mener Beck, at blandt andet teknologien, globaliseringen og 

individualiseringen har betydet, at der er opstået nye risici. Desuden er vi som samfund styret 

af de farer og risici, som findes i det moderne samfund, og som vi derfor er tvunget til at 

forholde os til og agere ud fra som moderne mennesker og politikere. Dermed opstår der et 

politisk potentiale, idet risici og risicifordelingen i samfundet bliver afhængig af den viden, der 

er til rådighed om farer og risici. Disse er i flere tilfælde ikke synlige for folk, hvorfor eksperter 

får stor betydning i denne sammenhæng. 

Et af disse områder er miljø- og klimaområdet, hvor der er store risici for, at vi ikke kan 

fortsætte med at leve, som vi gør i dag. Udover dette og den nævnte globalisering og 

individualisering ser Beck også to andre forandringsprocesser, der er medvirkende til at skabe 

nye risici. Den ene er i forhold til kønsrollerne og familiemønstre, hvilket har betydning for det 

enkelte menneskes risikoadfærd i dagligdagen. Det andet er i forhold til arbejde, der ikke kun 

har et personligt aspekt, men også et samfundsmæssigt, idet arbejdet finansierer 
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velfærdstatens mange ydelser, der skal medvirke til at skabe tryghed og minimere 

konsekvenserne af nogle af de moderne risici. 

I ”Risikosamfundet” skelner Beck ikke mellem begreberne risiko og fare, men bruger i stedet 

begreberne usystematisk. (Sørensen og Christiansen 2006: 26) Senere definerer han imidlertid 

risiko som noget menneskeskabt, der kan undgås, da det er geografisk og tidsligt afgrænset. 

Sådan er det ikke med farer, der både vedrører naturgivne fænomener og menneskeskabte, 

utilsigtede konsekvenser af den moderne produktion og levevis. (Beck 1988: 122) 

Påvirkningerne, dette skaber, kan vi alle blive ramt af, uanset at vi befinder os et helt andet 

sted på jorden, end hvor selve risikoproduktionen finder sted. Både farer og risici antager i dag 

en mere global karakter, fordi alle kan blive ramt af konsekvenserne. 

Således er Beck og hans risikobegreb særdeles vigtigt i forhold til første del af vores 

problemformulering, idet vi gerne vil undersøge, hvordan DF italesætter risici i deres 

kommunikation. Med udgangspunkt i Becks teori og definitioner vil vi undersøge, om det for DF 

er de samme ting, der skaber farer og risici, eller om de italesætter det som værende forbundet 

med andre forhold. 

 

2.3 Frygtkultur 

Hvor vi i det foregående afsnit har redegjort for Becks tanker om risikosamfundet, vil vi i det 

følgende se nærmere på den frygtkultur, som vi iagttager som en yderligere konsekvens af 

risikosamfundet. Grundlæggende sker det ud fra en tanke om, at fordi der i moderne samfund 

findes så mange farer og risici, opstår der også en frygt i befolkningerne for disse. 

At vi finder det relevant at gå dybere ind i disse tanker og teorier skyldes, at et politisk parti 

som DF er nødsaget til at forholde sig til den samfundsmæssige kontekst, som de selv er en del 

af. Hele det politiske spil præges af den samfundsudvikling, som også vælgerne må forholde sig 

til. Derfor skal DF nå ud til vælgerne, som lever i et risikosamfund, og som er præget af en 

kultur af frygt. Frygtkulturen i risikosamfundet udgør dermed for os den samfundsramme, 

indenfor hvilken DF agerer og producerer kommunikation. 
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Vores udlægning af frygtkultur bunder i teorier af Zygmunt Bauman, Anthony Giddens og Barry 

Glassner, som med deres respektive ligheder og forskelle i deres tilgange har beskrevet frygt i 

det moderne samfund. 

 

2.3.1 Frygt 

Frygt er usikkerhed og uvidenhed over for en trussel, som vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere. 

Det, vi ikke er i stand til at håndtere, er det, der er ukendt for os, og det ukendte skaber frygt. 

Frygten er stærkest, når den omhandler noget diffust, som er frit flydende og uklar for os 

(Bauman 2006: 2). Dermed bliver frygt for Bauman et andet ord for vores forsvarsløshed (Ibid.: 

95). Vi ser heraf frygt som noget, som ethvert menneske kan føle. 

Frygt er en individuel følelse, der kan antage mange former, men alligevel kan det i et bredere 

perspektiv give mening at tale om kollektiv eller fælles frygt. Efter terrorangrebet på World 

Trade Center i 2001 opstod en frygt for at lade sig transportere i fly, hvilket fik amerikanere til 

at ændre adfærd, hvad transport angik. I stedet for at flyve, som ellers er et af de mest sikre 

transportmidler, valgte flere bilen eller den kollektive trafik på landjorden, hvilket i månederne 

efter hændelserne i New York og Washington resulterede i en stor stigning af trafikdræbte 

(Svendsen 2008: 61). 

Bauman skelner mellem det nære (”nærved”) og det fjerne (”langt borte”) (Bauman 1999a: 19). 

Det nære rum indeholder det almindelige, velkendte og hverdagsagtige. Her mærker individet 

sjældent usikkerhed, hvad der derimod er kendetegnet det fjerne. Her sker ting, som for 

individet er uforståelige og derfor svære at reagere på. Her tvinges individet væk fra det 

velkendte, og der er farer og problemer, som lurer (Ibid.: 20). Frygten vil derfor bedst kunne 

trives i det fjerne, hvor tilliden er mindre end i det nære. 

Frygt er nemlig forbundet med tillid, eller snarere mangel på samme, og i en frygtkultur har 

tilliden svære betingelser, fordi frygt virker undergravende på tilliden. Det sker, fordi tillid altid 

er forbundet med en risiko for at blive svigtet, hvilket i højere grad er indgangsvinklen i 

frygtkulturen, der er præget af en selvforstærkende mistillid. På den anden side vil et rum 

præget af tillid være præget af optimisme, fordi der er større tiltro til andre mennesker og 
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omgivelserne generelt. Når mistilliden derimod vokser, er der tale om nogle negative 

mekanismer, og så vokser frygtens virkefelt også. Mere frygt vil både være en konsekvens af og 

en årsag til faldende tillid (Svendsen 2008: 115). Med Glassner kan vi iagttage praktiske 

eksempler på, hvordan frygten har konsekvenser for, hvordan mennesker handler. 

 

2.3.2 Den amerikanske frygtkultur 

Glassner viser empirisk, hvordan såvel de skrevne som elektroniske nyhedsmedier i USA 

italesætter et fænomen som ”road rage” som noget, alle kan blive offer for. Imidlertid fortæller 

statistikken, at risikoen for at ende i den slags situationer er forsvindende lille. Glassner kalder 

”road rage” for en pseudofare (Glassner: 1999: 7) og den opmærksomhed, som den får, 

repræsenterer en mulighed for at undgå at skulle konfrontere os med andre trættende farer.  

Som eksempel bruger han spirituskørsel, som udgør en langt større risiko end ”road rage”, da 

der er alkohol involveret i næsten halvdelen af alle trafikuheld i USA (Glassner 1999: 8). På den 

måde er nyhedsmedierne medvirkende til at frembringe en frygt ved sit fokus på nogle 

fænomener frem for andre. En frygt, der reelt set snarere burde rette sig mod noget andet, 

som der er større risiko ved. 

I andre tilfælde kan nyhedsmedierne stirre sig så blinde på en god historie, at de glemmer at 

være skeptiske og lave kritisk journalistik (Glassner 1999: 29). Ved ukritisk at videreformidle en 

historie, som den umiddelbart ser ud uden at stille kritiske og dybdegående spørgsmål, vil 

journalisten kunne mangle vigtige aspekter i historien. På den måde kan journalister nemt 

komme til at lave forhastede konklusioner, som ikke harmonerer med sandheden og dermed 

formidle nogle usande historier, der kan være medvirkende til at skabe eller forøge en i 

forvejen eksisterende frygt. 

Det samme kan nyhedsmediernes sprogbrug, der kan give læseren eller seeren nogle 

overdrevne og endda forkerte indtryk. Et eksempel herpå er nogle amerikanske nyhedsmediers 

karakteristik af kriminaliteten i de amerikanske gader, som er blevet beskrevet som farligere 

end en krigszone (Glassner 1999: 23). Som oftest består ”den gode historie” af en negativ 

historie frem for en positiv, hvilket kan være med til at forklare, at nyhedsmedierne nogle 
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gange har en noget ensidig vinkling. Her vejer hensynet til ratings tungere end den positive 

nyhed. Derfor er der som oftest en nær kobling imellem frygtkulturen og medierne. 

Tv’s dækning af kriminalitet kan virke skræmmende på især ældre mennesker. Deres frygt for at 

blive offer for kriminalitet kan blive så stor, at de ikke tør forlade deres hjem, og så ender tv 

med at have en selvforstærkende effekt. For jo mere hjemme de ældre befinder sig, des mere 

fjernsyn ser de. På den måde eksponeres de for endnu mere vold og kriminalitet på skærmen, 

og endnu mere frygtsomme bliver de (Glassner 1999: 45). Således ender de med at frygte 

noget, der ikke er nær så farligt statistisk set, som at lade sig isolere i hjemmet, hvor de fleste 

ulykker sker, og hvor de kommer til at lide under manglende motion og dårligere betingelser for 

et sundt fysisk og psykisk helbred. Dette er meget mere sandsynligt end at blive offer for en 

kriminel handling. 

Mennesker, der isolerer sig i hjemmet, er også et eksempel på, hvordan vi normalt agerer over 

for farer, nemlig ved at søge at undgå dem. Personer, der frygter fremmede mennesker, vil 

typiske undgå kontakt med fremmede mennesker. Dermed kommer mistillid til andre 

mennesker til at spille en rolle, og frygt og manglende tillid bliver selvopretholdende i 

frygtkulturen. Mistillid fostrer mere mistillid, netop fordi det enkelte individ afskærer sig selv 

fra at komme i situationer, hvor mistilliden kunne blive afløst af tillid. Som regel nærer 

mennesker størst frygt for det fremmede og ukendte, hvilket kan indikere, at det ukendte slet 

ikke er så farligt, når der først etableres en relation, så individet lærer det at kende og derved 

lettere kan opbygge en tillid (Svendsen 2008: 111). 

Svendsen henviser til en norsk undersøgelse, der viser, at nordmænd i randområder med en 

lille koncentration af indvandrere nærer større skepsis over for folk med anden etnisk baggrund 

end nordmænd, som bor i tættere bebyggede områder, hvor der er en større koncentration af 

udlændinge. Kontakten til de fremmede virker til at resultere i et både større kendskab og tillid 

til mennesker af udenlandsk oprindelse. Med andre ord viser undersøgelsen, at der er større 

tillid til personer af udenlandsk oprindelse i boligområder, hvor der er bedre mulighed for 

interaktion med denne befolkningsgruppe. 

Et andet eksempel på, at vi frygter nogle ting, hvor frygten overstiger den reelle fare er med 

hensyn til at blive udsat for vold på arbejdspladsen. Glassner nævner en periode med stor 
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mediefokus på voldsofre på arbejdspladser, hvor kollegaer har været gerningsmændene. I 

virkeligheden er der større risiko for at blive ramt af lynet end at blive overfaldet af en kollega 

(Glassner 1999: 28). 

I stedet mener Glassner, at folk snarere burde bekymre sig om risikoen for at miste deres 

arbejde på grund af fyringer og flytning af arbejdspladser til udlandet, hvor sandsynligheden er 

langt større. Arbejdsløshed6 og dette med at miste sit arbejde på grund af globaliseringens 

konsekvenser på grund af blandt andet teknologiske fremskridt er også et fokus, Beck har (se 

afsnit 2.2.3.5). 

Ligeledes ser Glassner en uligevægt i forholdet mellem flyulykker og arbejdspladsulykker og 

nyhedsmediernes dækning heraf. I de værste år dør nogle hundrede amerikanere i flystyrt, 

mens mere end 5.000 amerikanere hvert år dør som følge af en ulykke på deres arbejdsplads 

(Glassner 1999: 198). Alligevel er det de førstnævnte ulykker, der får mest nyhedsdækning, 

hvilket igen er medvirkende til at konstruere en overdreven frygt i forhold til den reelle fare.  

I modsætning til Beck, som både taler om en ændret karakter og om en stigning i omfanget af 

det, vi kan frygte, nemlig farerne og risiciene, er Glassners pointe, at det er opfattelsen af frygt, 

der har ændret sig og ikke så meget omfanget af den. Han mener, at amerikanerne blandt 

andet grundet nyhedsmediernes fokus nærer en for stor frygt for at blive udsat for hændelser, 

der er en meget lille risiko for. Omvendt er der hændelser, hvor risikoen er større, som ikke er 

forbundet med samme grad af frygt, hvilket i Glassners øjne er ulogisk. 

 

2.3.3 Det moderne samfund 

Risici er allestedsnærværende i alt, vi foretager os. De er iboende alle vores handlinger. Farer 

ses derimod af Bauman, ligesom Becks førmoderne farer (se afsnit 2.2.1), som noget 

udefrakommende, der sker uafhængigt af, hvad vi som mennesker foretager os. De er ikke 

konstante, fordi de kommer og går (Bauman 1999b: 146). For Bauman findes tre slags farer, 

hvoraf den ene truer kroppen og ejendele. Den anden er en mere generel form for trussel mod 

                                                           
6
 Både Glassner og Beck har skrevet deres bøger inden, finanskrisen gjorde sit indtog. For tab af arbejdspladser er 

et af de fokusområder, som nyhedsmedierne beskæftiger sig en del med i skrivende stund, hvor finanskrisen stadig 
er aktuel. At dette område fylder så meget i medierne for tiden, kan måske skyldes, at nyhedsmedierne tilskriver 
den negative historie større værdi end den positive, som vi tidligere har været inde på. 
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ens livsførelse økonomisk og finansielt set som arbejde og indkomst, mens den tredje går på en 

identitetsmæssig (på baggrund af eksempelvis køn, samfundsklasse, religiøse tro og/eller 

etnicitet) ekskludering eller degradering af ens plads i det sociale hierarki. (Bauman 2006: 3-4) 

Alle tre farer er noget, der i mere eller mindre grad og på forskellig vis truer vores personlige 

sikkerhed. 

Bauman ser i fremkomsten af det moderne samfund mange dystre konsekvenser. Her kan vi 

finde tendenser, der går i retning af en stigende frygt i samfundet. I det moderne samfund går 

det op for mennesket, at det er op til det selv at skabe sig selv og sin verden. Orden er ikke 

givet af naturen, men skabt af mennesket selv. I dette ligger en dobbelthed, idet det er en 

fundamental frihed, som samtidig udgør en utryghed og frygt for kaos (Jacobsen og Poder 

2006: 244). I moderniteten er der ingen absolutte grundlag at støtte sig til, hvilket skaber både 

en åbenhed og en usikkerhed i forhold til fremtiden. 

Den faste modernitet med de stabile grundpiller som staten og andre kollektive aktører 

svækkes og afløses af en mere flydende modernitet. Den stigende individuelle frihed, som 

følger med den flydende modernitet, giver desuden et tab i form af mindre sikkerhedsfølelse, 

der betyder mistillid til andre, mere frygt og forsøg på at finde fejl og syndebukke (Bauman 

1999b: 16-17). 

Denne udvikling i samfundet med en øget individualisering og svækkede institutioner og 

fællesskaber har Bauman til fælles med Beck. Det primære fokus ligger hos Bauman på en 

institution som staten (Bauman 1999a: 62), hvor Beck også ser på kernefamilien som 

institution. Dette gør han i forbindelse med det, han kalder kønsrollerevolutionen (se afsnit 

2.2.3.4) som en af de risiciforøgende forandringsprocesser i samfundet. Herunder opererer han 

også med blandt andet stigende individualisering (se afsnit 2.2.3.2), hvormed der også 

produceres flere risici. 

Ligesom Beck og Bauman ser Giddens på det moderne samfund og dets udvikling i hans 

bestræbelser på at forklare risikosamfundets tilblivelse. Han kalder moderniteten en 

risikokultur uden at mene, at det sociale liv i sig selv er mere risikofyldt i dag end tidligere 

(Giddens 1996: 12) I moderniteten ser Giddens endda en reducering af  
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”den overordnede risiko forbundet med visse områder af tilværelsen og visse måder at leve på, 

men den skaber på samme tid nye risikoparametre, som var helt eller delvist ukendte i tidligere 

perioder.” (Giddens 1996: 12-13) 

Giddens mener altså, at det moderne samfund kan karakteriseres som et risikosamfund på linje 

med Beck (Giddens 1996: 41). Det moderne samfund bevæger sig væk fra fortiden ved, at 

tingene bliver gjort på nye måder, og der åbnes for en mere problematisk fremtid. I dette 

samfund bliver risiko centralt, da der nu opstår en risikobevidsthed i næsten alle menneskers 

handlinger (Giddens 1996: 134). 

Giddens mener ikke, at hverdagslivet i dag grundlæggende er mere risikabelt end tidligere, hvor 

der fandtes andre risici på grund af dårligere sanitet, hygiejne og sygdomme (Giddens 1996: 

138-139), men i det moderne samfund er det blevet mere udbredt at skulle overveje og 

vurdere risici. Dette gælder alle mennesker i samfundet uanset baggrund og måske især 

eksperter med faglig ekspertise inden for et område. Eksperterne har naturligt nok stor 

indflydelse på folks opfattelser af risici, men denne overførsel af viden om risici til folks 

forståelse og praksis vil ”blive flertydig og kompliceret på grund af den moderne videns 

skiftende og dynamiske karakter.” (Giddens 1996: 148) 

Derfor vil moderne risici virke foruroligende på alle, da viden er kompliceret og foranderlig. 

Noget, der præsenteres som ny viden den ene dag, kan forkastes igen den næste (se afsnit 

2.3.4). Her bliver tillid et centralt spørgsmål – i dette tilfælde handler det om, i hvor høj grad 

folk føler, at de kan have tillid til eksperter og deres (risiko)vurderinger: 

”En risikokultur er en kultur, hvor man stærkere end nogensinde baserer sig på 

’ekspertvurderinger’, samtidig med at man stiller sig yderst tvivlende over for disse vurderingers 

pålidelighed.” (Svendsen 2008: 74) 

Giddens ser risikokulturen som et fundamentalt kulturelt aspekt ved moderniteten. 

Risikobevidstheden er i denne forbindelse ”et middel til at kolonisere fremtiden.” (Giddens 

1996: 279) At kolonisere fremtiden vil med Giddens’ ord sige at skabe ”territorier for fremtidige 

muligheder, indvundet gennem hypotetiske følgeslutninger.” (Giddens 1996: 278) 
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Skabelsen af disse territorier ser vi ske igennem politisk proces og kamp, hvor partierne 

bidrager med egne argumenter. Det er i denne proces og politiske kamp, at Giddens påpeger, 

”at risikovurderingen er afgørende for koloniseringen af fremtiden.” (Ibid.: 213) Dermed 

kommer risiko- og frygtelementerne til at spille en vigtig rolle i det politiske spil, som vi kommer 

nærmere ind på i afsnit 2.3.7. 

Ændringen fra den faste til den flydende modernitet ses i samfundet også på produktionen og 

arbejdsmarkedet. I industrialiseringens tid passede flertallet af almindelige arbejdere 

produktionen på forskellige fabrikker, hvor arbejdstiden var udfyldt af faste rammer for 

arbejdets udførelse. Desuden var arbejdstiden længere end i dag, hvor der er mere fritid og 

generelt flere muligheder for at træffe egne valg på grund af friere rammer og kortere 

arbejdstid, som sammen med bedre lønninger har resulteret i en større individualisering og 

(forbrugs)frihed. Denne udvikling giver større usikkerhed, som også Beck påpeger (se afsnit 

2.2.3.5). Samme følgevirkninger har globaliseringen ifølge Bauman (Bauman 1999b: 20). 

 

2.3.4 Globalisering 

Globaliseringen er en ny form for verdensorden, eller rettere uorden, for Bauman ser den som 

en udvikling uden styring, hvor de verdensomspændende sagers uregerlighed og 

selvforstærkende karakter skaber en verdensuorden. Den manglende kontrol giver den 

”ubehagelige fornemmelse af at ”miste grebet om tingene”” (Bauman 1999a: 60). Dette er en 

del af, hvad Bauman kalder for den negative globalisering, hvorunder også international 

kriminalitet og terror hører. Meget af det er en følge af globaliseringens åbne samfund, hvor 

der ikke er opstillet grænser for markedets udfoldelse, og det skaber uretfærdighed, der igen er 

årsag til farlige tendenser som nationalisme, terrorisme og religiøs fanatisme (Bauman 2006: 

97). 

Overordnet set skaber globaliseringen to grupper af mennesker. De, der er i stand til at følge 

med og udnytte de nye vilkår og de, der ikke kan. Dette benævnes ”glokalisering” (Bauman 

1999a: 73), fordi den første gruppe af rigere og ressourcestærke mennesker lever fint blandt 

andet som turister i den globaliserede verden, mens den anden gruppe af fattige og 

ressourcesvage sidder tilbage som en slags vagabonder (Ibid.: 91) med deraf tvungen lokal 
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forankring. Sidstnævnte gruppe har ikke mulighed for samme mobilitet på grund af 

dagligdagens kamp med blot at få stillet sulten for manges vedkommende. Hvis de overhovedet 

rejser, sker det som følge af tvungne omstændigheder som flygtninge. 

Glokaliseringen kan vi således iagttage, som også Michael Hviid Jacobsen, som en stigmatisering 

mellem ”os og dem” (Thorup 2004: 28), og selv siger Bauman, at ”globalitet” og ”lokalitet” i 

stigende grad bliver to antonyme værdier (Bauman 1999a: 117). For os at se består denne 

værdidifferentiering i, at mens nogle bekender sig til det fjerne i form af det globale og 

internationale, vender andre sig mod det nære i form af det lokale og nationale. 

For Giddens er globaliseringen en del af moderniteten, som betyder, at ingen kan gå fri af dens 

konsekvenser af globale risici som atomare eller økologiske katastrofer. Globalisering spiller 

sammen med lokale forhold, idet der på baggrund heraf sker mange forandringer i den enkeltes 

dagligdag (Giddens 1996: 34). Høj-moderniteten er fuld af risici og farer, som også har 

betydning for selvidentiteten (Ibid.: 23). 

Det skyldes blandt andet en øget refleksivitet, der har taget til i styrke i samme takt som ny 

viden, der konstant frembringes. Dette bevirker igen, at risikovurderinger konstant revideres og 

genovervejes, da den nye viden kan give helt nye forudsætninger for risikoprofiler. I morgen 

kan det, der anses som rigtigt i dag, være forkastet, for eksistensen af sikker viden findes ikke 

længere (Kaspersen 2001: 146). Den konstante refleksion giver dermed en konstant tvivl, som 

sætter vores tillid og risikoopfattelse i spil, da der hele tiden er nye valg, der må træffes. 

 

2.3.5 Identitet 

Alle disse valg har en kraftig indflydelse på ens selvidentitet. I de førmoderne samfund fødtes 

man stort set ind i en på forhånd fastlagt identitet, der afgjordes af ydre forhold som 

traditioner, slægtskab, køn og social status (Kaspersen 2001: 149). I moderniteten har disse 

parametre udspillet deres afgørende roller. I stedet er selvidentiteten skabt af en kontinuerlig 

refleksiv proces, hvor vi konstant træffer beslutninger og besvarer eksistentielle spørgsmål via 

vores handlinger. På den måde holder vi liv i en fortælling om os selv, som hele tiden må 

produceres og reproduceres. Således siger Bauman, at ”identitetskonstruktionen er en uendelig 

og evigt ufuldbyrdet proces”. (Bauman 2002: 67) 
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Basalt for vores selvidentitet er den ”ontologiske sikkerhed” (Giddens 1996: 54), som skabes 

allerede som barn og videreudvikles som voksen. Det består af en masse ubevidste 

mekanismer, der beskytter mod angst. Disse mekanismer er grundlagt af moderen i form af 

nogle for barnet velkendte rutiner, som den voksne også benytter sig af for ligesom barnet at 

opnå følelsen af sikkerhed og tryghed (Ibid.: 54). 

Den ontologiske sikkerhed udgør dermed en beskyttelse, som får os til at undgå situationer 

med angst og frygt, der ellers kan true vores tillid til omverdenen. Udviklingen af relativt sikre 

miljøer i hverdagslivet er central for vedligeholdelsen af en følelse af ontologisk sikkerhed (Ibid.: 

196). Uden denne beskyttelse er vi ikke i stand til at opretholde vores selvidentitet, som er 

nødvendig for, at vi kan give svar og løsninger til alle de udfordringer og risici, som vi dagligt 

udsættes for. Kan vi ikke komme med de påkrævede svar og løsninger, udsætter vi os selv for 

angst og kaos (Kaspersen 2001: 149). Vores selvidentitet definerer Giddens som: Selvet, som 

det opfattes refleksivt af individet på baggrund af vedkommendes biografi. (Giddens 1996: 280) 

Adfærden og andres reaktioner har også betydning for selvidentiteten, men det er ikke det 

væsentligste ifølge Giddens. Det handler snarere om at kunne holde en særlig fortælling 

(”biografi”) i gang om sig selv, hvor man som individ er i stand til at integrere begivenheder, der 

udspiller sig i omverdenen (Giddens 1996: 70). Dette er en evig kamp, hvori selvopbyggelse og 

selvhævdelse er hovedingredienserne (Bauman 2002: 67). 

Selvidentiteten mener vi også at kunne bruge på andre aktører end individet. Således vil vi også 

bruge identitetsbegrebet om aktører, der består af mere end et enkelt individ, som eksempelvis 

organisationer og partier. Det afgørende for os, som Giddens siger, er, at selvets fortælling 

udgøres af ”den eller de historier, hvorved selvidentiteten forstås refleksivt, både af det 

pågældende individ og af andre.” (Giddens 1996: 279) 

 

2.3.6 Fællesskab 

En følgevirkning af globaliseringen og den stigende individualisering i moderniteten er som 

nævnt nedbrydningen af de førhen så stabile samfundsgrundpiller som staten og kirken. 

Ydermere er det klassiske arbejds- og familieliv også under pres, som alt sammen betyder en 
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opløsning af de fællesskaber, vi i traditionel forstand har knyttet os til og identificeret os med. 

Opløsningen af disse gamle fællesskaber modsvares af et stigende behov for nye tilhørsforhold 

og nye identitetsfortællinger (Bauman 2002: 100). Det er her, at vi blandt andet kan se, at 

partier kan byde sig til over for en usikker og fællesskabssøgende befolkning. 

Ifølge Bauman opstår der som følge af individernes søgning nye typer af fællesskaber, hvad vi 

blandt andet kan kalde for idoldyrkelse, subkulturer og smågrupperinger af forskellig art. 

Mange usikre individer vil lede efter fællesskaber, hvor de garanteres vished, sikkerhed og 

tryghed (Bauman 2002: 74). De usikre og bange individer vil dermed søge til fællesskaber uden 

frygt, som paradoksalt nok er konstrueret netop på baggrund af frygt, mistillid og had (Bauman 

1999b: 14). Disse frygtfællesskaber, som af Bauman også benævnes ”portfællesskaber”, består 

af bange mennesker, der finder sammen for at ekskludere fremmede, kriminelle, og hvad der 

ellers bidrager til deres frygt. 

Imidlertid modsiger Bauman sig selv omkring sammenhængskraften i disse frygtfællesskaber. 

Han skriver nemlig også, at i stedet for at forene de usikre mennesker, der frygter for 

fremtiden, skaber deres frygt splid imellem dem. Som han ser det, kan der være flere fordele 

for de usikre mennesker ved at kæmpe kampen mod frygten alene, frem for at indgå i et 

forpligtende fællesskab med lidelsesfæller (Bauman 2002: 52). 

 

2.3.7 Det politiske felt 

Nogle af dem, der kan hjælpe med til at finde frem til svar og løsninger på modernitetens 

spørgsmål og udfordringer, er politikere. For decideret at love befolkningen et sikkert liv og en 

tryg tilværelse vil for Bauman være mere end politikerne oprigtigt kan. Slet ikke på lokalt og 

ofte heller ikke på nationalt plan vil de lokale eller nationale politikere have mulighed for at 

udrydde de trusler og farer, der skaber usikkerhed og frygt hos borgerne. Disse trusler og farer 

er svære at eliminere, fordi de i det moderne samfund er komplicerede størrelser. 

Et oplagt eksempel herpå er international terrorvirksomhed, der kan synes anonymt og 

ansigtsløs, og hvis rødder og bagmænd kan spores til helt andre lande og kontinenter end, hvor 

terrorhandlingen er udført. Lokale og nationale politikeres svar på borgernes utryghed og frygt 

er at vise determination og handlekraft, hvilket kan være i form af at slå hårdt ned på kriminelle 
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og stramme op for udlændinges adgang til arbejdsmarkedet og landet i det hele taget (Bauman 

1999b: 52). 

Ved at bekæmpe disse ting som især kriminalitet, der forekommer truende for den personlige 

sikkerhed, og som skaber utryghed, bliver politikerne opfattet som initiativrige af vælgerne. 

Vælgerskaren vil derfor vokse (Bauman 1999a: 114), idet vælgerne vil anerkende metoden som 

udtryk for meningsfuldhed og fornuft: 

”At bruge fængsling som den afgørende strategi i kampen for borgernes sikkerhed vil sige at gå 

til sagen med et nutidigt formsprog og bruge udtryk, som er letforståelige og fremkalder 

billedet af almindeligt anerkendt erfaring.” (Ibid.: 116) 

Ifølge Bauman er den tiltagende usikkerhed et udtryk for frygten for den personlige sikkerhed, 

der forstærkes ved det ”mangetydige, uforudsigelige og fremmede” (Ibid.: 118). 

”Folk der er opdraget i en kultur med tyverialarmer og –sikringer har en tendens til naturlig 

begejstring for fængselsdomme, stadigt længere fængselsdomme. Det hænger nydeligt 

sammen det hele – logikken er genoprettet i eksistensens kaos.” (Ibid.: 118) 

Udgangspunktet og betingelserne for at føre politik er altså tillige blevet forandret i det 

moderne samfunds frygtkultur, hvor Bauman kalder en af de nye politikformer for frygtpolitik 

(”politics of fear”) (Bauman 1992: 199). 

 

2.4 Opsamling: Frygtkultur 

Inspirerede af Becks tanker om risikosamfundet, har vi haft fokus på frygtkulturen med 

Bauman, Giddens og Glassners forskellige samtids- og samfundsdiagnoser, efter at det klassiske 

industrisamfund har udspillet sin rolle. De arbejder ud fra forskellige tilgange. Hvor Bauman og 

Giddens arbejder på et makrosociologisk niveau, hvor de ser verden ud fra en mere overordnet 

perspektiv, har vi på den anden side Glassner, der arbejder mikrosociologisk og kigger 

caseorienteret på det amerikanske samfund. 



34 
 

I deres respektive analyser af frygtkulturen begrebsliggør de symptomer, som de hver især 

påpeger som kendetegn i forandringen væk fra industrisamfundet, og som tilsammen udgør en 

ny samfundsorden i det moderne samfund. Disse kendetegn vil vi gøre rede for nedenfor. 

Glassners pointe er, at det er opfattelsen af frygt, der har ændret sig og ikke så meget omfanget 

af den. Årsagen hertil er ifølge Glassner nyhedsmediernes fokus og vinkling i deres formidling, 

som er medvirkende til at skabe en overdrevet frygt. 

Både Giddens og Bauman (Bauman 2002:66) vedkender sig eksistensen af risikosamfundet. 

Selvom Giddens ikke mener, at hverdagslivet i dag er mere risikabelt end tidligere, hvor der 

fandtes andre risici på grund af dårligere sanitet, manglende medicin og viden, taler Giddens 

om moderniteten som risikokultur (Giddens 1996: 12). I det moderne samfund er det mere 

udbredt at skulle overveje og vurdere risici, hvilket har konsekvenser for det politiske liv og 

identitetsskabelsen. 

Identiteter er ikke som tidligere fastlagt på forhånd, hvor man i langt højere grad blev født ind i 

en social klasse og hierarki. Dengang var de kollektive aktører og institutioner stærke 

fællesskaber, der var identitetsgivende, men disse er i den moderne verden blevet svækket som 

følge af individualisering og globaliseringen. For det moderne menneske findes der mange flere 

valgmuligheder inden for blandt andet uddannelse og arbejde end tidligere, hvilket samtidig 

betyder flere risici for ikke at slå til. At konstruere sin selvidentitet er derfor at skabe og udvikle 

en eller flere fortællinger om sig selv i en fortløbende, uendelig proces, der handler om at 

integrere de begivenheder, der sker i ens omverden, i sin egen fortælling om sig selv. 

I processen med at skabe sig en identitet er behovet for at indgå i et fællesskab central. 

Globaliseringen og den stigende individualisering har betydet opløsningen af de tidligere 

naturlige fællesskaber, så der i stedet opstår nye behov for at føle samhørighed med andre 

mennesker og blive inkluderet i en gruppe af ligesindede. I frygtkulturen taler Bauman om 

fællesskaber baseret på frygt, som er med til at ekskludere dem, der afviger fra 

fællesskabsværdierne og derfor ikke passer ind. Et eksempel på, hvordan et sådant 

frygtfællesskab (Bauman 1999b: 14) kan anskues, er i konstruktionen af ”dem og os”. Det er i 

denne optik, at fællesskaber skal iagttages, idet et fællesskab er betinget af at ekskludere 

nogen (”dem”) for at kunne inkludere andre (”os”). 
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Indgåelse af fællesskaber kan ske via det politiske felt, indenfor hvilket Bauman taler om en 

egentlig frygtpolitik. Den fremvoksende frygt vil oftest omhandle den personlige sikkerhed, 

hvorfor politikere gerne vil signalere initiativrighed og synlig handlekraft i forhold til 

kriminalitet. Her er fængselsstraffe ensbetydende med en foreløbig ekskludering af de 

kriminelle, som personificerer noget af den oplevede frygt. Derved kan der opstå en følelse af, 

at der genoprettes orden og tryghed midt i en usikker kaostilstand, hvorved de initiativrige 

politikere kan forvente større vælgeropbakning. 

Bauman, Giddens og Glassner er med deres tanker om frygtkulturen vigtige i forhold til første 

del af vores problemformulering, idet vi gerne vil undersøge, hvordan DF italesætter frygt i 

deres kommunikation. Med udgangspunkt i Becks teori kan vi altså se på DF’s italesættelse af 

risici og med Bauman, Giddens og Glassners teori på DF’s italesættelse af frygt. 

 

2.5 Faircloughs diskursanalyse 

Til at analysere DF’s politiske kommunikation inddrager vi briten Norman Faircloughs (1941-) 

kritiske diskursanalyse, der udover det tekstanalytiske element også beskæftiger sig med de 

sociale aspekter og relationer i forbindelse med diskurser. Fairclough har stor interesse for 

politiske magtforhold, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med New Labour og Tony 

Blairs politiske kommunikation i bogen ”New Labour, New Language?” fra 2000. Dette er ikke 

mindst interessant i forhold til afhandlingens analyse af DF’s politiske kommunikation. 

Fairclough trækker på et omfattende begrebsapparat, der bunder i hans store interesse for det 

lingvistiske og filosofiske område. Fairclough opererer med et 

”dialektisk perspektiv, der ser diskurs som både konstituerende, eller formende, og konstitueret 

(formet) af det sociale.” (Fairclough 2008: 10) 

Dette er en af årsagerne til, at han i sin analysemodel både arbejder med en diskursiv praksis og 

en social praksis. Disse kan både analyseres uafhængigt af hinanden og samlet, hvilket vi 

kommer ind på senere i dette afsnit. 

Begrebet ”diskurs” definerer Fairclough selv som ”det sprogbrug som er knyttet til en bestemt 

social praksis” (Fairclough 2008: 17). Fairclough nøjes dog ikke med at anvende begrebet 
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”diskurs” som et abstrakt substantiv. Således anvender han det som et tælleligt substantiv, som 

”en måde at give betydning til erfaring fra et bestemt perspektiv” (Fairclough 2008: 154). I den 

politiske verden kan det derfor være med til at definere nogle forskellige politiske områder, 

såsom en udlændingepolitik, en dyrevelfærdspolitik og en retspolitik, som er nogle af de 

politikområder, vi beskæftiger os med i vores analyse. 

I det hele taget fylder diskursbegrebet en hel del hos Fairclough, hvorfor det også figurerer som 

et element i hans analysemodel, også kaldet tretrinsmodellen, som vi behandler i dets tre dele i 

afsnit 2.5.1. 

I Faircloughs univers forstås diskurs som 

 

”en vigtig form for social praksis, som både reproducerer og forandrer viden, identiteter og 

sociale relationer, herunder magtrelationer, og som samtidig formes af andre sociale praksisser 

og strukturer.” (Jørgensen og Phillips 1999: 77) 

Med andre ord har diskurser tre funktioner, som knytter sig til identitet, relationer og ideologi 

(”ideational”). (Ibid.: 79) 

Identitetsfunktionen beskæftiger sig med, hvordan sociale identiteter fremstilles i en diskurs 

(Fairclough 1992: 64). Det undersøger vi i analysen af DF’s kommunikation, hvor vi fokuserer på 

hvilke identiteter, der bliver bragt i spil i forhold til de forskellige diskurser, der bliver italesat. 

  

Den relationelle funktion beskæftiger sig med, hvordan sociale relationer mellem individer eller 

grupper bliver forhandlet og udspillet. Her handler det om, hvordan en tekst navngiver verden, 

sociale processer og sociale relationer (Ibid.: 64). Dette er et andet aspekt, som vi kommer ind 

på i analysen, når vi analyserer, hvordan de forskellige diskurser bliver koblet på hinanden, og 

hvordan DF i denne proces forsøger at få os som læsere til at knytte an til de sociale relationer, 

som de konstruerer inden for den verdensopfattelse, hvorigennem de ser tingene. 

 

Endelig er der ideologien, hvor Fairclough er inspireret af Foucault. Fairclough opfatter 

ideologier som 

”betydningskonstruktioner, der bidrager til produktion, reproduktion og transformation af 

dominansrelationer.” (Jørgensen og Phillips 1999: 86)  
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I henhold til vores analyse er det DF, der på baggrund af det samfund, som de er en del af, 

italesætter forskellige diskurser, der kan iagttages som magtrelationer. 

 

2.5.1 Introduktion til tretrinsmodellen 

 

Figur1: Modellen er egen tilvirkning ud fra Faircloughs model om diskursens tre dimensioner (Fairclough 1995: 98). 

 

Fairclough skelner mellem tre dimensioner eller analyseniveauer; tekst, diskursiv praksis og 

social praksis, som alle er en del af den kommunikative begivenhed, som er den genstand, der 

kan analyseres. Disse analyseniveauer vil vi behandle hver især i forhold til de begreber, som vi 

har udvalgt ud fra, hvorledes vi finder dem anvendelige i vores analyse af DF’s kommunikation. 

Fairclough forklarer selv, at hans begrebsapparat er ret omfattende, og nogle taler ligefrem om 

en ”begrebseksplosion” (Jørgensen og Phillips 1999: 77). Modellen er fleksibel i forhold til til- og 

fravalg af de tre analyseniveauer, der er interessante i forhold til den tekst, som skal analyseres. 

Med andre ord kan modellen bruges både i sin helhed og ved at udvælge delelementer af den. 

Faircloughs udgangspunkt for at analysere diskurs er at kigge på to aspekter, hvoraf den ene er 

den kommunikative begivenhed (ibid. 79). I vores tilfælde vil den kommunikative begivenhed 

være vores indsamlede empiriske materiale om og af DF. Det andet aspekt er diskursordener 

(”order of discourses”), der er summen af de diskurstyper, som bruges inden for en social 

institution eller et socialt domæne (ibid. 80). Begrebet diskursorden kalder vi i vores analyse af 

DF for den overordnede diskurs, som vi fremanalyserer i vores enkelte analysedele. Herunder 

Tekst

Diskursiv 
Praksis

Social

Praksis
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opererer vi med en række underdiskurser, der bliver italesat i relation til den overordnede 

diskurs. 

 

2.5.2 Analysemodel – tekst 

Denne del af tretrinsmodellen handler om, hvordan teksten er opbygget lingvistisk. De 

tekstlingvistiske aspekter, som vi vil have fokus på i analysen er leksis, semantik og genre på 

den ene side og billedsprog og ækvivalens på den anden side. For at skabe overblik har vi lavet 

en begrebsafklaring, hvor vi afdækker de begreber, vi anvender i analysen, og hvordan vi 

italesætter dem med udgangspunkt i Faircloughs teori. 

 

2.5.3 Begrebsafklaring af analysebegreber på det tekstuelle niveau 

Leksis 

Når vi arbejder med ord på leksisniveau, har det et meget grammatisk niveau. Vi har lånt 

begrebet af Fairclough, som imidlertid benytter leksis lidt anderledes, end vi gør. Han ser 

ganske vist også grammatisk på det, men bruger det mere i forbindelse med metaforer 

(Fairclough 2003: 131) eller i betydningsskabende relationer på både ord- og sætningsniveau 

(Ibid.: 37). For os har dette begreb fokus på det enkelte ord og dets funktion i et grammatisk 

perspektiv, hvorved vi alligevel lægger os op ad Fairclough. Det gør vi også, når vi under leksis 

taler om modus (Ibid.: 116), nærmere betegnet den imperative modus. 

Ydermere ser vi på hvilken ordklasse, ordet tilhører, hvor vi vil inddele i substantiver, verber, 

adjektiver og (possessive) pronominer. Leksis bliver ikke gennemgået slavisk i 

kommunikationsanalysen, men vi fremhæver det i de enkelte tekster, der udgør vores empiriske 

materiale, hvor vi finder særlige kendetegn. 

Semantik 

En klar adskillelse fra leksisbegrebet og dets fokus på det grammatiske aspekt finder vi i 

semantikbegrebet. Med dette begreb belyser vi mening og betydning primært på ordniveau i 

forhold til de ord, der indgår i DF’s kommunikation. Fairclough bruger også semantikken i 
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forhold til semantiske relationer på sætningsniveau, mens vi vil gøre brug af det på ordniveau. I 

de semantiske relationer hører nemlig også relationer mellem ord som eksempelvis synonymer 

og antonymer (Ibid.: 222). Derfor vil semantikken også være det område, hvor vi stiller os 

spørgsmål som: Indgår der dramatiske, værdi- og eller følelsesladede ord i teksterne? Indgår 

der bestemte nøgleord? Er de positivt eller negativt ladede? Hvilken betydning dækker de 

over? Relaterer de til en bestemt diskurs? 

Udover de ovennævnte semantiske relationer på ”lokalt” niveau, som Fairclough kalder det, 

opererer han også med semantiske relationer på et ”globalt” niveau. De globale semantiske 

relationer vedrører mere end blot ord og sætninger, men derimod længere brudstykker af eller 

hele tekster. Som eksempel på en af disse relationer nævner Fairclough ”problem-løsning”-

relationen, der er en ofte anvendt relation i særligt reklamer, hvor problemet er et behov eller 

ønske, som annoncøren forsøger at skabe hos den potentielle forbruger. Løsningen bliver 

herefter til det produkt, som annoncøren gerne vil sælge. Fairclough ser imidlertid også 

”problem-løsning”-relationen som semantisk relation på globalt niveau i andre typer af tekster, 

hvor han særligt fremhæver politiske tekster (Ibid.: 91-92). 

Genre 

Med dette begreb ønsker vi at klassificere hvilken genre, de enkelte teksteksempler opererer 

indenfor. Her består den kommunikative begivenhed af et ugebrev, en tale, en brochure, 

pressemeddelelse eller et politikprogram. Til hver genre knytter sig en mere eller mindre 

bestemt form for sprogbrug. Det vil sige, at den samme betydning kan udtrykkes på forskellig 

vis afhængig af genren. Fairclough omtaler selv overførsel af sprogbrugen fra én genre til en 

anden genre som en ”oversættelse” (Ibid.: 31), fordi der skal et andet sprog til, førend det 

passer ind under de rammebetingelser, som en anden genre giver. Dette har betydning for 

formen og hensynet til modtageren. I den forbindelse er det ikke unaturligt, at afsenderen af 

det samme budskab formulerer sig forskelligt alt efter, om mediet eksempelvis er en 

pressemeddelelse eller et politisk program. 

Imidlertid kan det somme tider være vanskeligt at genrebestemme tekster på grund af det 

mulige komplekse forhold mellem tekst og genre. Det kan være i forbindelse med tekster, der 

ikke umiddelbart lader sig placere i en genrekategori, men hvor der derfor er tale om en 
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blanding af genrer (Ibid.: 34). Den samme tekst kan nemlig indholdsmæssigt antage flere 

former som eksempelvis en narrativ, deskriptiv eller argumenterende stil. Her spiller det for os 

ind, om sproget er skrevet i en neutral eller mere emotionel stil med brug af billedsprog. 

Billedsprog 

Med billedsprogsbegrebet iagttager vi, hvorvidt DF anvender billedlige beskrivelser, og hvordan 

det giver sig til udtryk. Eksempelvis ved at skabe et billede af en situation for læseren ved hjælp 

af en særlig leksis og semantik. Fairclough bruger metaforer, som han ser som en vigtig del af 

politisk sprog (Fairclough 2000: 162). Det begrunder han med, at brug af én metafor er et valg, 

der betyder fravalg af en anden metafor. Dette valg af metaforen som sprogligt redskab er 

essentielt i den henseende, at metaforer bidrager kraftigt til meningsskabelse (Ibid.: 33). 

Forskellige forhold, der italesættes i teksterne som opponent til hinanden, vil vi kalde 

modsætningspar. Det er et begreb, vi konstruerer til at belyse noget af det billedsprog, som vi 

iagttager, at DF anvender. Modsætningspar skal ses som antonymer, som Fairclough anvender 

om to ting, der står i et indbyrdes og ekskluderende modsætningsforhold (Fairclough 2003: 

130). Et eksempel er modsætningsparret ”dem og os”. 

En måde, hvorpå der kan konstrueres modsætningspar, er brugen af personificering. Med 

personificering menes måden, hvorpå der blandt andet ved hjælp af billedlige beskrivelser 

konstrueres en person eller en anden aktør ved at sætte ansigt på nogen som repræsentant for 

noget. Et eksempel herpå kunne være en vestlig forståelse af, at Al Qaeda personificerer terror. 

Nogle modsætningspar som eksempelvis det førnævnte ”dem og os” kan ydermere iagttages 

som fjendebilleder. Derfor identificerer vi i analysen de venner og fjender, som DF konstruerer i 

deres kommunikation. En måde, hvorpå politiske partier kan skabe deres egen selvidentitet, er 

ved at distancere sig fra andre partier og aktører, hvorved de konstruerer fjender. Omvendt 

handler det for politiske partier også om at finde nogle allierede, som de deler interesser og 

synspunkter med, der kan være med til at gennemføre den ønskede politik, og disse bliver 

konstrueret som venner. 
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Ækvivalens 

Med ækvivalens iagttager og påviser vi, hvorledes diskurser bliver italesat på samme måde og 

tildeles samme betydning. De bliver således ækvivalente med hinanden. Vi kan også se 

ækvivalenser under diskurser, når vi ser på relationerne mellem aktørerne, hvor der kan 

iagttages fællestræk hos forskellige aktører. Således kan der i disse relationer både fremhæves 

ækvivalenser (særligt i forhold til venner) og forskelle (særligt i forhold til fjender). På den måde 

kan italesættelsen af såvel forskelle som ækvivalenter bidrage til at klassificere (Ibid.: 100) 

eksempelvis ”os” og ”dem”, hvor ”os” kan blive sat ækvivalent med ”de gode” og ”dem” med 

”de onde”. Dette kan ske på flere måder. En mulig anvendelse af ækvivalens er ved at liste flere 

ækvivalente begreber i samme sætning. En anden anvendelsesmulighed kan være i form af at 

substituere eller erstatte ord med et andet. Som eksempel bruger Fairclough Tony Blair, der i 

en tale i stedet for ”britisk erhvervsliv” siger ”vi” (Fairclough 2000: 161). 

Intertekstualitet/interdiskursivitet 

Vi anvender begreberne i analyserne for at vise, hvordan de forskellige tekster og diskurser 

bliver koblet op på hinanden, og hvordan DF i deres kommunikation trækker på allerede 

eksisterende tekster og diskurser. Begrebet bliver nærmere defineret i afsnit 2.5.4. 

 

2.5.4 Den diskursive praksis 

Den diskursive praksis defineres som: ”Produktion, distribution og konsumption af teksten” 

(Fairclough 2008: 29) Altså hvordan der kommunikeres, ad hvilke kanaler der kommunikeres, 

og hvordan kommunikationen opfattes. 

En vigtig del af analysen af den diskursive praksis er at se på, hvordan testforfattere trækker på 

allerede eksisterende diskurser og diskurstyper for at skabe deres egen tekst. Og hvordan 

tekstmodtagere anvender forhåndenværende diskurser og diskurstyper i deres konsumption og 

tolkning af teksten. 

Dette, at der i en diskurs også kobles til en eller flere andre diskurser, kaldes også for 

interdiskursivitet. Intertekstualitet beskriver, hvordan en tekst trækker på eksisterende 
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diskurser og diskurstyper ved at beskrive en teksts egenskaber til at henvise til andre tekster, 

forfattere og diskurser på en enten direkte eller indirekte måde. Jørgensen og Phillips definerer 

interdiskursivitet på følgende måde: 

 

“Artikuleringen af forskellige diskurser inden for og på tværs af grænserne mellem forskellige 

diskursordner er et udtryk for ”interdiskursivitet”. (Jørgensen og Phillips 1999: 77). 

 

2.5.5 Social praksis 

Den sociale praksis er den tredje dimension, som Fairclough opererer med. Fairclough definerer 

den sociale praksis på følgende måde: 

“A relatively stabilized form of social activity (examples would be classroom teaching, television 

news, family meals, and medical consultations).” (Fairclough 2003: 205) 

Med andre ord handler den sociale praksis om tekstens afspejling af og afsmitning på vores 

samfund. Dette gælder eksempelvis vores måde at opføre os på, være sammen på og handle på 

i samfundet. Fairclough nævner selv eksempler med klasseundervisning, familiemiddag og 

lægekonsultation. 

Med Faircloughs teoretiske analyseredskaber får vi mulighed for at  

”få indblik i de måder, hvorpå tekster behandler begivenheder og sociale relationer og dermed 

konstruerer bestemte versioner af virkeligheden, sociale identiteter og sociale relationer.” 

(Jørgensen og Phillips 1999: 95) 

Med andre ord vil vi i analysen af DF’s kommunikation have det teoretiske apparatur til at 

kunne iagttage hvilken måde, hvorpå DF forsøger at konstruere en virkelighedsopfattelse, som 

de forsøger at få os som læsere til at knytte an til, og hvilke relationer og identiteter, der bliver 

konstrueret i denne proces. 
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2.5.6 Kritik af Fairclough 

Vi har i det foregående afsnit gennemgået, hvordan Fairclough opererer og, hvordan vi 

anvender ham i forhold til analysen. I denne henseende ser vi nogle klare fordele i forhold til 

inddragelsen af Faircloughs teori i vores analyse af DF’s kommunikation. Men der er selvfølgelig 

også nogle kritikpunkter, som Jørgensen og Phillips med flere er inde på. Et af kritikpunkterne 

er, at der er nogle uklarheder omkring konsekvenserne af, at han skelner mellem det diskursive 

og ikke-diskursive. 

Et praktisk problem, som Jørgensen og Phillips i denne forbindelse tager op, er håndteringen af 

dialektikken mellem det diskursive og det ikke-diskursive. De stiller selv spørgsmålet om, 

hvordan man viser, at noget står i et dialektisk forhold til noget andet, og hvor grænsen går 

mellem de to ting, der er i et dialektisk sammenspil: 

”hvordan kan man vise lige præcis hvor og hvordan det ikke- diskursive påvirker og forandrer 

det diskursive – og omvendt?” (ibid.: 102) 

I forlængelse heraf kan det ud fra Faircloughs teori synes svært at afgrænse en diskurs, idet han 

heller ikke er præcis og stringent i forhold til at definere diskurser. Med andre ord 

argumenterer han ikke rigtig for, hvori forskellen på de to ligger, hvilket for os at se 

besværliggør begreberne i praktiske analysesituationer. 

Et andet kritikpunkt er omkring den sociale praksis. Vi får at vide, hvad denne betinges af, men 

hvordan vi helt konkret skal gå ind og analysere den sociale praksis, får vi ikke noget bud på. 

Hverken i form af nogle analytiske redskaber, i form af sociologisk teori og kulturteori eller hvor 

stort omfanget af en sådan analyse skal være. 

Fairclough inddrager mange andre teoretikere i sin teoretiske diskussion. Det er der principielt 

set heller ikke noget i vejen med. Dog lader det til, at han ikke rigtig bekymrer sig synderligt om, 

at teoretikerne komme fra mange forskellige udgangspunkter og med forskellig teoretisk syn og 

ballast (Ibid.: 101). Dette er alt sammen medvirkende til, at Faircloughs begrebsapparat bliver 

meget omfangsrigt, hvilket kan være med til at besværliggøre udvælgelsen af hvilke elementer, 

der er relevante og nødvendige i de enkelte analyser.  
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Endelig er der et fjerde kritikpunkt, som kan rettes imod Fairclough og egentlig mod kritisk-

diskursanalytikere generelt, hvilket er deres manglende empiriske forskning i konsumptionen af 

tekster. Langt de fleste undersøgelser består udelukkende af tekstanalyser. Dette står lidt i 

kontrast af Faircloughs egen opfattelse, der gerne vil kombinere tekstanalysen med en diskursiv 

og social praksis, hvilket kræver en viden om, hvordan teksten bliver opfattet hos læseren, men 

som han altså ikke gør noget synderligt ud af.  
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3 Analysen 

3.1 Casepræsentation 

Vores case udgøres af DF som politisk parti, der er stiftet i en tid med risikosamfund og 

frygtkultur. DF og deres kommunikation er altså både formet af og nødsaget til at forholde sig 

til disse moderne samfundsbetingelser. 

DF blev grundlagt den 6. oktober 19957 af fire tidligere medlemmer af fremskridtspartiet, Pia 

Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Poul Nødgaard og Ole Donner. Partiformand siden 1995 er 

Pia Kjærsgaard, og næstformand er Peter Skaarup. DF har siden stiftelsen opnået kontinuerlig 

fremgang. Da partiet første gang gik til valg den 11. marts 1998 og dermed første gang opnåede 

valg til Folketinget, fik de 7,4 procent af stemmerne eller 13 mandater. Ved det seneste valg 

den 13. november 2007 opnåede de næsten en fordobling, da fik 13,9 procent af stemmerne, 

som rakte til 25 mandater.8 

De fire partistifteres baggrund i Fremskridtspartiet med ”oprør og anarkistisk sammenrend” 

(Svane 2009: 9) blev afgørende for stiftelsen af DF. På Fremskridtspartiets kaotiske landsmøde i 

1995 tabte deres fløj afgørende magtkampe om ledelsen af partiet til den anden fløj med Kim 

Behnke i spidsen. Paradoksalt nok blev dette nederlag et godt udgangspunkt for at stifte DF, 

idet de nu nemmere kunne distancere sig fra det urolige Fremskridtsparti og fremstå som et 

parti, der stod for alt det modsatte.” (Dahl 2009: 135) Blandt andre den afdøde socialdemokrat, 

Svend Auken, så dette som en del af forklaringen på, at DF blandt andet er blevet kendt for den 

centralistiske styring, der eksempelvis betyder, at medlemmer ekskluderes fra partiet, hvis de 

kritiserer partiledelsen (Svane 2009: 214). 

I første omgang var det ikke så meget på grund af den politiske linje i Fremskridtspartiet, ikke så 

meget indholdet som formen, der gjorde, at de fire partistiftere følte behov for et nyt parti. For 

DF skulle snarere være et opgør med den politiske stil og kultur, der var i Fremskridtspartiet 

(Dahl 2009: 144-145), og som ifølge de fire udbrydere var årsagen til, at Fremskridtspartiet ikke 

blev taget alvorligt og var uden for parlamentarisk indflydelse. Med DF ville de skabe nogle 

                                                           
7
 www.danskfolkeparti.dk 

8
 www.ft.dk 
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rammer for partiet, der gjorde, at de blev taget seriøst (Ibid.: 144), sådan at de kunne få 

mulighed for at opnå parlamentarisk indflydelse. 

Selvom DF i grunden er et udbryderparti, blev de altså også stiftet som et protestparti på 

højrefløjen, mens de i dag af flere ses som et egentlig midterparti, hvilket også Auken gjorde: 

”Men så pludselig besluttede de sig til, at nu skulle partiet være et midterparti, og det fik de lov 

til uden at nogen overhovedet diskuterede det. Pludselig var de der superborgerlige mennesker 

blevet sådan ´den lille mands parti’” (Svane 2009: 214-215). 

Efter Aukens opfattelse er dette nu blevet en fast del af deres identitet. 

DF fører sig stadig frem ved hjælp af nogle mærkesager, som også danner grundlaget for vores 

analyse. Siden stiftelsen, hvor de kun havde taget to mærkesager med sig fra Fremskridtspartiet 

i form af modstand mod indvandring og modstand mod mere integration i EU (Ibid.: 144), har 

de udvidet antallet af mærkesager til fem. Nu er der udover de to nævnte ligeledes bedre 

forhold for dyr, svage og ældre og en stram retspolitik på listen over mærkesager. 

Ud fra DF’s fem mærkesager vil vi med Faircloughs begrebsapparat analysere, hvordan DF 

politiske kommunikation fremstår inden for rammerne af risikosamfundet og den 

fremtrædende frygtkultur, vi lever i. Dermed vil vi fremanalysere, hvordan forskellige diskurser 

bliver italesat, hvorved vi får blik for de identiteter og relationer, som DF skaber i deres 

kommunikation. 
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3.2 Mærkesag: Dyrevelfærd (delanalyse 1) 

3.2.1 Introduktion til delanalyse 1 

Dyrevelfærd er den første af DF’s mærkesager, som vi analyserer nærmere. På det 

dyrevelfærdspolitiske område går DF blandt andet ind for hårde straffe i forhold til at bekæmpe 

dyremishandling. DF ønsker at Danmark skal være foregangsland på dyrevelfærdsområdet. DF 

udmærker sig ved, at de er det første parti herhjemme, der oprettede en 

dyrevelfærdsordførerpost (bilag 1). 

 

3.2.2 Genre og sprogbrug 

Til at analysere DF’s kommunikation på det dyrevelfærdspolitiske område har vi valgt empiri, 

der udgøres af tre forskellige tekster. Den første hedder ”Dansk Folkepartis ønsker for 

dyrevelfærdspolitik” (bilag 1), hvor de ud fra forskellige punkter redegør for deres holdninger og 

ønsker for området. De to næste er ugebreve af henholdsvis Peter Skaarup (bilag 2) og Pia 

Kjærsgaard (bilag 3). 

Vi iagttager flere ligheder og forskelle mellem teksterne på både indholds- og udtryksside, 

selvom emnet overordnet er det samme. Genremæssigt består forskellen i, at bilag 1 

deskriptivt skaber et overblik over politikområdet på generelle punkter. Bilag 2 og 3 er derimod 

som nævnt ugebreve med hver deres forfatter fra partitoppen, hvor stilen er mere 

argumenterende. 

Allerede i ugebrevenes overskrifter, der ellers ikke umiddelbart lægger op til den 

argumenterende stil, kan vi se, at der fra DF’s side bliver søsat en konkret diskurs om bedre 

dyrevelfærd. Sprogligt set sker det ved anvendelsen af imperativ modus i begge overskrifter: 

”Stop dyrplageriet” og ”Lad hvalerne være” viser med al tydelighed den dyrevelfærdspolitiske 

dagsorden, som DF forsøger at sætte om, at vi alle skal behandle dyrene bedre. Samtidig er det, 

at de anvender imperativ i deres udtryksform, et retorisk signal om, at de er fast besluttet på, 

at der skal ske noget ved de temaer, som tages op. Den korte, præcise og kommandolignende 

imperativ indikerer konsekvens og handling her og nu. 
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3.2.3 Aktualitet og billedsprog 

Et andet fællestræk ved disse to nyhedsbreve er, at de tager udgangspunkt i en aktuel sag (på 

det skrevne tidspunkt). I det hele taget er denne fremgangsmåde med at tage afsæt i 

hverdagen et gennemgående træk i DF’s kommunikation på det dyrevelfærdspolitiske område. 

En måde, hvorpå DF kan knytte læseren an til den diskurs, som de italesætter, er ved brugen af 

emotionelle ord såsom ”skrækindjagende” og ”fortumlede dyr” (bilag 3). Dermed lægges der op 

til, at vi som læsere skal have sympati for dyrene. En anden måde, hvorpå der kan søges 

anknytning til diskursen, er DF’s brug af billedsprog. Her bruger Pia Kjærsgaard en anden aktuel 

sag i Nordjylland om dyremishandling til at danne et billede i læserens hoved om denne 

forfærdelige begivenhed: 

”Nogle nordjyske knægte havde fået fat i et stakkels marsvin, som blev overhældt med brandbar 

væske for derefter at blive antændt og som en levende ildkugle for det lille væsen rundt, medens 

drengene grinede højlydte, indtil en af bødlerne med et baseballbat dræbte det lille dyr.” (bilag 

3) 

Her holder Peter Skaarup sig heller ikke tilbage: 

”Der findes eksempler på, at hvaler er døde efter flere timers udmarvende dødskamp under 

store smerter.” (bilag 2) 

Med brugen af billedsprog bliver vi som læsere næsten øjenvidner, hvor de billeder, vi får i 

hovedet, bliver så stærke, at det næsten føles som om, at vi selv er til stede og overværer det 

hele. 

Funktionen med det emotionelle billedsprog er derfor at vække læserens medlidenhed og afsky 

for de beskrevne dyremishandlinger. Billedsproget har ydermere en interesseskabende og 

levendegørende funktion og i følgende eksempel kan vi nærmest se for os grupper af 

diplomater i højlydte skænderier: 

”men til så stor opstandelse blandt visse landes delegationer” (bilag2). 
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3.2.4 Leksis og semantik 

På leksisplan er der tale om nogle (på det semantiske plan hårde) substantiver, der blandt 

andet udspringer af nogle i betydningen stærke adjektiver som ”afstumpet” og ”ond”. Også de 

direkte adjektiver som eksempelvis ”barbarisk” og ”modbydelig” er af en sådan karakter. Alle 

giver de os som læsere nogle forestillinger om noget alvorligt. Denne ensidige beskrivelse med 

meget alvorlige semantiske udtryk efterlader ingen tvivl om, hvem DF ser som de onde skurke, 

hvilket er det samme billede, der bliver dannet hos os som læsere. Med sådanne hårde ord kan 

det næppe undgå at vække en vis harme hos læseren. 

De ord, som DF påhæfter de mennesker, der mishandler dyr, og selve deres gerninger taler 

deres eget tydelige sprog: 

”En forråelse”, ”afstumpethed”, ”ondskab”, ”barbarisk handling”, ”organiseret og 

systematiseret”, ”det mest modbydelige man kan forestille sig”, ”bødlerne” (bilag 3), 

”uantagelig”, ”ussel” (bilag 1), ”betændt” og ”fuldkommen vanvittigt” (bilag 2). 

Det giver et skarpt optegnet billede af dyrene som uskyldige ofre over for dyremishandlere, om 

hvem der bruges så stærke ord, at de virker til at være de værste mennesker i verden med de 

mest grufulde karaktertræk, der overhovedet findes. Dyrene tildeles således offerrollen, for 

dyrene er ganske uskyldige og af dårlige mennesker bragt i en situation, hvor de udsættes for 

mishandling. Rollefordelingen er ud fra DF’s kommunikation om dyr og mishandlere svær at 

sætte spørgsmålstegn ved, for ingen kan vel være uenig i, at dyr er uskyldige skabninger. For at 

underbygge denne fremstilling, bruges bestemte adjektiver og substantiver om dyrene: 

”stakkels marsvin, lille væsen og det lille dyr.”(bilag 3) 

På det semantiske plan er det i det hele tage tydeligt, at de bruger de stærke ord, der er til 

rådighed for at skabe en relation til og berøre os som læsere. Vi kan iagttage en evne til at 

bruge sproget til at dramatisere nogle begivenheder, så det fremstår mere levende og 

interessefængende for os som læsere: ”I den forgangne uge blev mange danskere rystet i deres 

grundvold.” (bilag 3) 
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3.2.5 Den diskursive praksis 

Der er stor forskel på, hvordan DF fremsætter og italesætter dyrevelfærdsdiskursen. Som 

tidligere nævnt anvender både Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard imperativ i deres respektive 

overskrifter, som samtidig er med til at sætte dagsordenen for den diskurs, de anlægger. Pia 

Kjærsgaard ser ud til at søge læserens fokus på dyrplageri, hvor hun først i artiklen forsøger at 

opnå sympati for dyrene ved at inddrage aktuelle begivenheder. Dette fører i ugebrevet til, 

hvad vi som læsere iagttager som Pia Kjærsgaards politiske budskab med artiklen: 

”Derfor fremsætter Dansk Folkeparti om kort tid forslag til en gennemgående revision af 

dyreværnsloven, der blandt andet skal indebære, at der fremover gives betydeligt længere 

straffe for dyrplageri…”(bilag 3) 

Hun fortsætter med en lang række andre punkter vedrørende opstramninger. Fælles for dem 

alle er, at hun får koblet den retspolitiske diskurs på dyrevelfærdsdiskursen. Hermed inddrager 

hun interdiskursivt en anden af DF’s mærkesager, retspolitikken. Løsningen på problemet er 

hårde straffe, hvorved vi ser et eksempel på en italesættelse af ”problem-løsning”-relationen 

på globalt niveau (Fairclough 2003: 91-92). 

Ved at koble disse to diskurser sammen, opnår hun måske større tilslutning til det overordnede 

projekt om at lokke flere vælgere til DF. For på den ene side forsøger hun at appellere til 

”dyreelskerne”, som kan se urimelighederne i, at dyr bliver behandlet på denne ”modbydelige” 

måde. På den anden side opnår hun ved at koble retspolitikken op på denne diskurs måske, at 

hun når ud til de vælgere, som går ind for strengere straffe. Sidstnævnte tilslutter sig således 

hendes projekt og hendes kommunikation, ikke så meget fordi de i DF’s optik er dyrevenner, 

men fordi de har den opfattelse, at vi er for blødsødne i Danmark, og at kriminelle handlinger 

skal straffes hårdere og generelt går ind for opstramninger på det retspolitiske område. Den 

diskursive praksis bliver således koblet op på, at vi som læsere deler hendes opfattelse: 

”Jeg vil ikke finde mig i det. Jeg tror heller ikke danskerne vil finde sig i det længere… ” (bilag 3). 

Imidlertid er det retspolitiske område ikke det eneste politikområde, som DF kobler på 

dyrevelfærdsdiskursen. Peter Skaarup italesætter i sit ugebrev, der tager udgangspunkt i drab 

og mishandling af hvaler, EU-diskursen, som dermed også kobles til dyrevelfærd. Det er 

tydeligt, at DF anerkender EU som en vigtig aktør, når det gælder dyrenes kår. Faktisk nævnes 
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EU eller EU-land(e) i alle tre tekster, hvorved DF ikke kun konstruerer fjendtligt stemte 

relationer til EU. 

Denne konstruktion er interessant, fordi DF hermed anerkender EU som en vigtig og 

indflydelsesrig aktør, der har betydning for dansk politik og danskernes dagligdag. EU kan 

derfor ikke negligeres, hvis DF ønsker at føre realpolitik, hvor de er med til at opnå konkrete 

resultater. Her nævnes hvalbestanden (bilag 2), hvor der er brug for bred opbakning i kampen 

for at begrænse hvalfangst. 

DF mener derfor, at EU kan have sin eksistensberettigelse på nogle områder, mens de på andre 

skal holde sig væk fra de nationale beslutningsprocesser. På visse områder er det ud fra DF's 

optik nødvendigt at bruge EU som mellemstatslig samarbejdsorganisation, fordi landene ved at 

samarbejde kan få et større udbytte inden for eksempelvis handel og dyrevelfærd. 

Denne pragmatiske tilgang ser vi også komme til udtryk i dele af deres dyrevelfærdsdiskurs, 

selvom det centrale for DF dog stadig er at konstruere et fjendebillede af EU, som ikke er den 

rigtige løsning på de udfordringer og farer, som globaliseringen skaber. Dermed kan der på 

samme måde som med inddragelsen af den retspolitiske diskurs måske fanges flere læsere, når 

interdiskursiviteten også kommer ind med EU-diskursen. Det kan være EU-modstandere, der 

egentlig ikke har den store interesse i dyrevelfærd, men som alligevel kan knytte an i det 

perspektiv, at EU også på dyrevelfærdsområdet er skyld i en negativ udvikling. 

DF’s egen konstruktion som værende et dyrevenligt parti iagttager vi også i deres politiske 

oplæg om dyrevelfærd (bilag 1). Under dyrevelfærdsdiskursen forsøger de at appellere til 

læsernes sunde fornuft: ”Synes du også, at dyr skal behandles som levende væsener?” (bilag 1)  

I det politiske program italesætter de også flere andre diskurser, som de kobler til 

dyrevelfærdsdiskursen. Dermed skabes interdiskursivitet, hvor et eksempel er, at DF sætter en 

fødevarediskurs i spil: 

”Forbrugerne skal kunne være sikre på, at de fødevarer, der sælges, er af højeste kvalitet og 

uden skadeligt indhold.” (bilag1) 

Dermed appelleres ikke blot til vores sunde fornuft, men der italesættes også en fare i form af 

et sundhedselement. Herefter bringer DF igen dyremishandling i spil, som det er tilfældet i de 
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to ugebreve af Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard.  DF forsøger her igen at nå ud til dem, som 

tilslutter sig en opstramning af de lovgivningsmæssige rammer: 

”Dyremishandling skal straffes hårdt, og vil skal have en omfattende lovgivning, der beskytter 

dyr og giver dem de bedst mulige levevilkår.”9 (bilag 1) 

De, der er ansat til at håndhæve denne lovgivning og dermed minimere faren for, at 

dyremishandling finder sted, politiet, skal gives redskaber til at bekæmpe denne mishandling. 

Her vil DF allerhelst have et decideret ”dyrevelfærdspoliti”, men udtrykker også, at det ikke er 

et ultimativt krav: 

”såfremt der ikke er mulighed for oprettelse af et dyrevelfærdspoliti, vil vi arbejde for, at politiet 

bliver bedre uddannet.” (bilag 1) 

Her kommer DF med tryghedsskabende initiativer til at få bugt med de farer, som 

mishandlingen af dyr udgør. 

Indtil videre har DF appelleret til vores sunde fornuft i deres italesættelse af dyrevelfærd, men 

også vores moral bliver sat i spil. Først bringer de en dyresexdiskurs på banen. DF mener, det er 

”uantageligt”, at det i Danmark ikke er forbudt at have sex med dyr. Dernæst er de imod 

dyreforsøg med levende dyr, som de vil have forbudt. Endelig vil DF forbyde rituelle slagtninger, 

som efter deres overbevisning ”har baggrund i fortiden og hører ikke hjemme i et moderne 

samfund med moderne slagteredskaber.” (bilag 1) 

På trods af, at de ikke nævner udlændinge med et eneste ord i denne problematik, er vi som 

læsere ikke i tvivl om, hvad det er for en diskurs, de drager ind i dyrevelfærdsdebatten, nemlig 

udlændingediskursen som en ikke direkte italesat diskurs. De har tidligere ytret sig negativt om 

især halalslagtninger, som uden tvivl er noget af det, der henvises til og dermed en af mange 

diskurser, der dukker op i ”Dansk Folkepartis ønsker for dyrevelfærdspolitik”. (bilag 1) 
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3.2.6 Modsætningspar 

I dyrevelfærdsdiskursen konstruerer DF EU og EU’s regler for dyretransport som det store 

fjendebillede og en fare, der står i vejen for en ordentlig behandling af dyrene, når de skal 

transporteres. Her over for placerer DF dem selv som dyrenes og dyrevennernes stemme og 

beskytter, der frygter for dyrenes velbefindende: 

”Vi mener, at der skal være en maksimal transporttid på otte timer for dyr. EU har netop indført 

regler, som tillader transport af dyr i op til 24 timer. Det betragter vi somk10 og 

”dyremishandling” og vi vil gøre alt hvad vi kan for at få lavet den beslutning om.” (bilag 1) 

EU fremstilles her som fjenden, som dyrene og deres støtter skal frygte, hvor DF stiller sig til 

rådighed for dem, der vil have ændret EU’s regler for at skabe mere tryghed for dyrene. EU 

sættes lig med dårlige vilkår for dyrene og decideret dyrplageri, mens DF som dyrevenner er 

ækvivalent med høj dyrevelfærd. Her ses høj dyrevelfærd som det, der kan skabe tryghed, 

mens EU i dette tilfælde repræsenterer risikoen for dårlige forhold for dyrene i forbindelse med 

transporter. 

I det hele taget konstruerer DF på den hjemlige scene sig selv som kæmpende meget alene for 

bedre dyrevelfærd, så det ser ud som om, at det er DF mod alle andre: 

”Vi har allerede gjort meget for dyrene. Vi har netop over finansloven fået afsat 5.000.000 

kroner til en dyrevelfærdspulje. Dansk Folkeparti vil styrke denne pulje fremover – og i det hele 

taget intensivere indsatsen for at gøre dyrevelfærd til et politisk område, der tages alvorligt. 

Allerførste skridt var, at Dansk Folkeparti som det første parti herhjemme udpegede en 

dyrevelfærdsordfører.” (bilag 1) 

De tager selv æren for de tiltag, der er sket på dyrevelfærdsområdet, fordi andre partier i DF’s 

optik ikke tager emnet alvorligt. Dermed er der kun DF til at tale dyrenes sag, hvorfor alle de 

øvrige partier konstrueres i et modsætningspar med DF og deres dyrevenlige holdninger. DF 

fremstår dermed som det eneste parti, der kan tilbyde dyrene den tryghed, de i 

anstændighedens og fornuftens navn fortjener. Udover det undlader de ikke at fremhæve sig 
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selv ved at gå forrest på området, hvorved der skabes intertekstualitet, idet dette går igen i 

flere tekster. Imidlertid er det også interessant at se, at DF kan iagttage venner i udlandet: 

”Dansk Folkeparti har tidligere fremsat forslag om etablering af et dyrepoliti. Opbakningen var 

desværre til at overse. Det ville ellers være naturligt, som det kendes fra blandt andet 

Storbritannien og USA, at have en særlig politienhed bemandet af dedikerede dyrevenner, der 

tog sig af overgreb mod vore firbenede venner – også de af dem, der ikke hare fire ben.” (bilag 

3) 

På disse linjer får DF både gentaget deres identitet som foregangsparti med hensyn til at foreslå 

at oprette et dyrepoliti og genfremsat konstruktionen af dem som alene mod alle de andre, idet 

de ikke modtog opbakning til forslaget. Endelig bruger de Storbritannien og USA til at illustrere, 

at de, der ikke bakkede DF’s forslag op herhjemme, er gale på den, fordi de to store lande har 

oprettet et dyrepoliti. Derved konstrueres disse to stater som allierede venner i kampen for 

mere tryghed til dyrene. 

USA er også et af de lande, der konstrueres som ven i forbindelse med DF’s modstand mod 

mere hvalfangst. Her skitserer DF fjendebilledet som værende blandt andet Grønland og den 

danske regering: 

”Heldigvis holder lande som USA, New Zealand, Australien og de fleste andre EU-lande fast ved, 

at der skal fanges så få hvaler som muligt – og disse lande burde Danmark naturligvis alliere sig 

med i stedet for at stå i ledtog med Japan, Tuvalu, Palau, Antigua og lignende nationer, der 

kæmper for mere hvalfangst.” (bilag 2) 

Her er det bemærkelsesværdigt, at EU kan bruges som ven, fordi de fleste EU-lande 

tilsyneladende deler DF’s holdning om stramme regler for hvalfangst, hvor EU i mange andre 

sammenhænge konstrueres som fjende. Fjendebilledet i dette tilfælde tegnes i stedet af – 

udover Japan, Grønland og Danmarks regering – nogle ubetydelige smånationer, som de fleste 

sikkert har svært ved at placere geografisk, da de nok ikke har hørt om dem før. Disse lande 

ønsker at slække reglerne for at fange hvaler. Den ”rigtige” holdning har derimod vennerne fra 

andre vestligt orienterede, civiliserede stater. 
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Dermed får DF udstillet regeringen som spillende på det ”forkerte” hold, der således sættes 

ækvivalent med de onde som en samling af uciviliserede lande, der fravælger god dyrevelfærd 

og dermed skaber flere farer for dyrene. Det er i modsætning til DF selv, der sammen med USA, 

New Zealand og Australien er på det ”rigtige” hold som ækvivalent med de gode, der vælger 

dyrevelfærden og trygheden til. Her kan vi ligeledes iagttage en underdiskurs, hvor dyrenes 

trivsel står i modsætningsforhold til den økonomiske diskurs. Her bliver landene, der fravælger 

den gode dyrevelfærd til fordel for den økonomiske gevinst, konstrueret som fjender. Dermed 

er DF med til at konstruere sig selv som en aktør, der vægter dyreetiske forhold over de 

økonomiske, og som er en del af de gode (os) over for de onde (dem). 

Kigger vi på DF’s argumentation for ikke at tillade hvalfangst, finder vi nogle ækvivalenter, der 

kan stilles spørgsmål ved. De skriver, at ”ethvert drab vil være identisk med dyremishandling.” 

(bilag 2) 

Et argument imod dette postulat kunne eksempelvis være, at der i højere grad ville være tale 

om dyremishandling at lade være at dræbe en strandet hval, som det ikke er muligt at bugsere 

tilbage i vandet. En aflivning af en strandet hval ville formentlig spare dyret for flest lidelser. 

Endvidere postuleres det, at 

”en stor del af hvaljagten skyldes i høj grad gamle traditioner og kultur, hvilket aldrig bør kunne 

retfærdiggøre dyremishandling.” (bilag 2) 

For det første underbygges påstanden ikke, og for det andet skabes dermed ækvivalens mellem 

hvalfangst og kultur, som selvsagt i DF’s optik ikke har noget med dansk kultur at gøre. Der 

refereres nemlig til en udansk og fremmed kultur, der, uden at det ekspliciteres, anses som 

primitiv og umoderne, der ikke harmonerer med en i DF’s optik dansk kulturopfattelse. Dermed 

kan der også her drages en parallel til udlændingediskursen, hvor DF også begrunder kulturelt 

(og religiøst) betingede forhold som farefulde og truende for Danmark. Her har vi med andre 

ord at gøre med endnu en måde, hvorpå DF tilbyder trygheden i modsætning til de farer, som 

den (udanske) kultur er symbolet på. Dermed kommer DF til at fremstå som kulturbeskytteren, 

der skal redde Danmark fra de udefrakommende farer. 
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3.2.7 Delkonklusion 

I vores delanalyse af DF’s kommunikation på det dyrevelfærdspolitiske område ser vi, at både 

Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard (bilag 2 og 3) benytter sig af billedsproget, når de forsøger at 

præge dyrevelfærdsdiskursen. Dette er med til at forstærke det indtryk, som vi som læsere får 

af at læse deres ugebreve. Dette billedsprog tager afsæt i nogle aktuelle begivenheder, som de 

benytter som udgangspunkt til at formulere deres synspunkter. 

Med brugen af billedsprog bliver vi næsten øjenvidner igennem de billeder, vi som læsere får i 

hovedet. Billederne bliver så stærke, at det næsten føles som om, at vi selv er til stede og 

overværer det. 

På leksisplan er der tale om nogle (på det semantiske plan hårde) substantiver, der blandt 

andet udspringer af nogle i betydningen stærke adjektiver som ”afstumpet” og ”ond”. Dermed 

er scenen sat, og DF er i fuld gang med at konstruere identiteter. Dyrene tildeles offerrollen, for 

dyrene er ganske uskyldige og af dårlige mennesker bragt i en situation, hvor de udsættes for 

mishandling. Fjenderne er således de personer, der ikke nærer respekt for dyrene og ikke 

betragter dem som levende væsener, som DF selv betragter dem. DF får selv identiteten som 

dyrenes frelser og ven, der forsøger at hjælpe dem fra de onde fjender. 

I denne kamp konstrueres EU både som en ven og fjende, hvor de på den ene side ser EU som 

fjende, når det gælder dyretransporter, da de har nogle meget lempelige regler i DF’s optik. På 

den anden side fører EU-landene an, når det gælder forbud mod hvalfangst, hvor DF går ind og 

kritiserer Danmark (regeringen) for, at de har taget et helt forkert standpunkt. Så i dette 

tilfælde, hvor DF for egen vindings skyld, tilslutter sig EU’s synspunkt, kan EU bruges som ven i 

(kultur)kampen for større tryghed i dyrevelfærden. 

Når DF italesætter dyrevelfærd, bringer de andre diskurser i spil og dermed interdiskursivitet, 

så chancerne er større for, at vi som læsere knytter an til diskursen. For de, der ikke har den 

samme beskyttertrang for dyr, tilbyder DF den retspolitiske diskurs, som kobles på den 

overordnede dyrevelfærdsdiskurs. Dermed forsøger DF at indfange de læsere, som er imod et 

inkonsekvent samfund, og de har derfor lettere ved at knytte an til italesættelsen af 

dyrevelfærd via den retspolitiske diskurs. Disse er nemlig tilhængere af, at der er konsekvenser i 

samfundet, og for dem er kriminaliteten fjenden, der skal bekæmpes med hårde straffe. 
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Derudover iagttager vi, at DF taler til den sunde fornuft: ”Synes du også, at dyr skal behandles 

som levende væsener?”  

Herudover iagttager vi andre diskurser, der har moral som et bærende element. Dette gælder 

dyresexdiskursen, hvor DF mener, at det er ”uantageligt”, at det ikke er forbudt i Danmark at 

have sex med dyr. Det moralske kommer også frem, når DF italesætter rituelle slagtninger 

under dyrevelfærdsdiskursen. Rituelle slagtninger, som efter deres overbevisning 

”har baggrund i fortiden og hører ikke hjemme i et moderne samfund med moderne 

slagteredskaber.” (bilag 1) 

Her iagttager vi en implicit henvisning til halalslagtninger, hvorved der kobles til 

udlændingediskursen som en ikke italesat diskurs. For selvom de ikke nævner udlændinge med 

et eneste ord i denne problematik, er vi som læsere ikke i tvivl om, at det er denne diskurs, de 

kobler til dyrevelfærdsdiskursen, og som derved er endnu en diskurs, der italesættes under 

dyrevelfærdsdiskursen.  
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3. 3 Mærkesag: Retspolitikken (delanalyse 2) 

3.3.1 Introduktion til delanalyse 2 

En anden af DF’s mærkesager er retspolitikken. På dette område går DF generelt ind for 

stramninger af lovgivningen. På DF’s hjemmeside præsenterer de selv denne mærkesag som: 

”Hårdere straffe – et trygt Danmark”. Således er man som læser ikke i tvivl om, hvad det er for 

politiske initiativer, som de går ind for på dette område. DF er i de senere år kendt for at have 

været med til at indføre stramninger inden for en lang række kriminelle områder som vold, 

voldtægt og våbenbesiddelse. 

 

3.3.2 Genre og sprogbrug 

Til analysen af DF’s kommunikation på det retspolitiske område har vi tre tekster. Den ene er en 

pressemeddelelse: ”DF: Bedre forebyggelse skal kombineres med større konsekvens og sænket 

lavalder” (bilag 4). De to andre er ugebreve af henholdsvis Peter Skaarup (bilag 5) og Pia 

Kjærsgaard (bilag 6). Ugebrevenes overskrifter er ligesom pressemeddelelsens meget sigende 

for det politiske budskab, som DF får frem i teksterne: ”En straf skal kunne mærkes” (bilag 5) og 

”De lave straffe har spillet helt fallit” (bilag 6). Her træder den retspolitiske diskurs tydeligt 

frem. 

De tre tekster har et forskelligt udgangspunkt og derfor også en forskellig opbygning. I 

ugebrevet af Pia Kjærsgaard (bilag 6) ser vi den samme fremgangsmåde, som vi iagttager i 

teksterne om dyrevelfærden. Her indledes med en aktuel historie om et overfald på en mand i 

hans hjem, hvor der ikke er sparet på dramatiske detaljer. (Store dele af DF’s beskrivelse er dog 

hentet hos Ritzaus Bureau) Denne enkeltstående, aktuelle begivenhed bruges som 

udgangspunkt for det, som gøres til et generelt samfundsproblem, der kan skabe utryghed og 

frygt hos læseren. For det kommer til at virke på os som læsere som om, at hjemmerøverier 

foregår i et sådan omfang, at ingen kan vide sig sikker i forhold til denne tiltagende fare, som 

Bauman vil kalde en trussel mod krop og ejendele (se afsnit 2.2.3). 

Dernæst opstiller DF selv løsningen, hvor de tilbyder sig selv som leverandøren af tryghed, som 

i dette tilfælde er ved at fremsætte en lovpakke, hvis grundessens er en udvidelse af 



59 
 

straframmerne og længere straffe for visse typer af forbrydelser under vold- og 

berigelseskriminaliteten. Ligesom i dyrevelfærdsdiskursen kan vi her iagttage ”problem-

løsning”-relationen som semantisk relation på globalt niveau. 

I pressemeddelelsen (bilag 4) kan vi iagttage en lidt anderledes stil på udtrykssiden, hvor 

semantikken ikke er helt så skarp i tonen på grund af en mere neutral semantik, men hvor der 

også inddrages og føres paralleller til andre diskurser, hvilket også er et gennemgående træk i 

deres kommunikation på dyrevelfærdsområdet. I pressemeddelelsen kan vi iagttage et mere 

neutralt skriftsprog, der ikke på samme måde taler til følelserne. 

Sprogligt set er ugebrevene i den let forståelige kategori med anvendelsen af talesprog og 

hårde semantiske udtryk, der skaber noget dramatik i teksten. Denne stilistiske forskel mellem 

ugebreve og pressemeddelelse tilskriver vi den genremæssige forskel, der dog ikke hindrer 

interdiskursiviteten i form af italesættelsen af de samme diskurser. 

 

3.3.3 Aktualitet og billedsprog 

Peter Skaarup tager i sit ugebrev (bilag 5) udgangspunkt i aktuelle udtalelser om retspolitiske 

forslag, som Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis retsordførere har fremsat. Det 

meste af ugebrevet går på at kritisere de nævnte venstrefløjspartiers forslag og argumentere 

for, at forslagene er dårlige. Der bruges i det hele taget flere kræfter på at kritisere 

Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis politik end at fremlægge egen politik. 

Det er også en aktuel sag vedrørende forslag om bedre forebyggelse fra den kommission, der er 

nedsat til at komme med råd og forslag til tiltag på ungdomskriminalitetsområdet, der er 

udgangspunktet i pressemeddelelsen (bilag 4). Også her bliver mærkesagen om hårdere straffe 

gentaget. 

Med andre ord kan vi også her se fællestræk i forhold til teksterne om dyrevelfærd i og med, at 

der tages udgangspunkt i aktuelle sager. Som vi også ser på dyrevelfærdsområdet beskrives de 

aktuelle begivenheder med et levende og dramatisk billedsprog, hvilket også gør sig gældende i 

det følgende: 
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””En 44-årig mand blev tidligt søndag morgen vækket af en køllebevæbnet duo, der sparkede 

døren ind til hans lejlighed i Stensager i Glostrup. Banden gik straks løs på den 44-årige, der blev 

overdænget med kølleslag i hovedet, på ryggen og på benene, oplyser Københavns Vestegns 

Politi.”” (bilag 6) 

Der fortsættes med den billedsproglige frygtfremkaldelse med beskrivelsen af, at ofret havde 

fået benbrud og måtte sys i ansigtet som følge af overfaldet. Senere fokuseres der også på 

faren for at mistet livet, hvorved frygten italesættes: 

”Mennesker, der er kendt i lokalsamfundet for at have lidt på kistebunden risikerer at blive holdt 

op i eget hjem med et jagtgevær for tindingen” (bilag 6) 

Også i konstruktionen af Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti som fjender, som vi 

nedenfor ser nærmere på, ses en del billedsprogsanvendelse. Peter Skaarup kalder de to partier 

for ”det såkaldte regeringsalternativ” (bilag 5), hvilket er en sarkastisk konstruktion af, at han 

ikke selv ser dem som et reelt alternativ til den nuværende regering. Dette billede tegner han 

som nævnt ved hjælp af brug af billedsprog. Partiernes forslag kaldes ”sødsuppeservering”, 

”sødsuppebehandling” og ”sødsuppeudspil” (bilag 5). At han bruger ordet sødsuppe tre gange, 

efterlader ingen tvivl hos os som læsere om, at DF anser venstrefløjens retspolitik for vag og 

med utilstrækkelig konsekvens. Dermed får de samtidig konstrueret sig selv som et hårdt og 

konsekvent parti, når det gælder om at straffe kriminelle, om hvem han skriver: 

”De må jo grine hele vejen ind og ud af fængslerne over dansk naivitet.” (bilag 5) 

Denne sætning kan give flere forståelser for os som læsere. For det første er det vigtigt, at DF 

her kæder venstrefløjen sammen med naivitet i retspolitikken. Desuden er det et signal om, at 

de (kriminelle) ifølge DF kommer og går fra fængslet i tide og utide, hvilket kræver større 

konsekvens i form af længere straffe. Endvidere er det, at de griner, og at det ikke bare er af 

naivitet, men ”dansk naivitet”, et tegn på, at DF føler, at dansk retspolitik er til grin på grund af 

de for lave straffe. Derudover kan det læses som, at det er udlændinge, der griner og er 

kriminelle, siden det nationale nævnes her, hvorved den retspolitiske diskurs og 

udlændingediskursen også her kobles sammen. 
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3.3.4 Leksis og semantik 

Imidlertid vedrører interdiskursiviteten ikke kun den retspolitiske diskurs og 

udlændingediskursen, for ældrediskursen bliver også tilkoblet. Når vi ser på det semantiske 

niveau kan vi i DF’s kommunikation iagttage en interessant italesættelse af de ældre:  

”Ældre medborgere tør ikke at gå ud om aftenen” (bilag 6). 

I form af den semantiske detalje ved at bruge substantivet ”medborgere” i stedet for blot 

”borgere”, indikerer de en samhørighed med de ældre som en del af samfundet. Det er et 

ordvalg, der ligger fjernt fra for eksempel betegnelsen om ældrebyrden, som tidligere var den 

gængse betegnelse i den politiske ældrediskurs. Det paradoksale er imidlertid, at hvor de i 

samme sætning indikerer, at de ældre kan være trygge ved DF, italesætter de samtidig en frygt i 

de ældre, der ikke tør forlade deres hjem på grund af frygt for at blive offer for kriminalitet. 

Ældrediskursen ser i det hele taget ud til at blive kædet tæt sammen med de ældres frygt, som 

det også ses i dette eksempel: 

”Hvad gør Poul så: Jo, han slår gamle fru Hansen ned og laver for en ordens skyld et par 

røverier.” (bilag 5) 

”Gamle fru Hansen” repræsenterer med sit meget almindelige efternavn den helt almindelige 

dansker, men idet DF semantisk påhæfter hende adjektivet ”gammel”, er der tale om den helt 

almindelige, ældre dansker. Med andre ord signalerer det, at alle ældre må frygte at blive slået 

ned, da de anvendte ord i et almindeligt hverdagstalesprog indikerer, at overfald på ældre 

tilsyneladende slet ikke er ualmindeligt, men derimod lige så hverdagsagtigt som det sprog, der 

beskriver situationen. Med andre ord italesætter DF overfald som en uundgåelig fare. Deres 

ligefremme, næsten nøgterne fremstilling står i kontrast til de beskrivelser af vold og 

kriminalitet, vi ellers møder i DF’s retspolitiske kommunikation, hvor der bruges mange flere 

ord til at dramatisere, hvilket kan fastholde læserens opmærksomhed samt skabe frygt og apati 

for det beskrevne. 

Vi kan iagttage en stor forskel i tilgangen til og måden, hvorpå DF italesætter kriminaliteten 

over for de ældre. Her fremstilles det nærmest som normen, noget normalt og selvfølgeligt, at 

ældre bliver slået ned, hvor det omvendte gør sig gældende med hensyn til kriminalitet i 
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dyrevelfærdsdiskursen, hvor retorikken er meget mere alvorlig og dramatisk, og det betegnes 

som absolut afvigende adfærd. 

På leksisplan er der tale om nogle adjektiver, der på det semantiske plan er særdeles alvorlige 

og dramatiske: ”Uhyrlig”, ”voldelig” og ”livsfarlig” (bilag 6). Desuden bruges der om 

hjemmerøverier følgende, hvor vi kan se stærke ord inden for både adjektiver og de 

efterfølgende substantiver: ”forhærdet kriminel”, ”massiv krænkelse” og ”livsvarigt traume” 

(bilag 6). 

Alle er det ord, som vi iagttager som konstruktioner, der indgyder frygt, da ingen formodentligt 

frivilligt lader sig udsætte for sådanne ting. Interessant er også deres anvendelse af specielt to 

verber, hvoraf det ene, ”risikere”, som anvendes to gange (bilag 6) bidrager til om ikke at styrke 

frygtfremkaldelsen, så i hvert fald læserens risikobevidsthed og fare for, at alle kan rammes af 

kriminaliteten. 

Det andet verbum, ”insistere”, bruges to gange (bilag 4) og er interessant i forhold til DF’s 

selvkonstruktion som et indflydelsesrigt og selvbevidst parti, der skal og vil tages alvorligt. 

Dermed konstruerer DF sig selv som værende i en politisk position i forhold til regeringen, hvor 

de har noget at skulle have sagt. Igen sender de signalet om, at de ikke er bange for at 

positionere sig selv og deres egen indflydelse overfor regeringen. 

Et tredje vigtigt verbum er ”eksplodere”, der giver en vis dramatisk sprængfarlighed i sproget, 

bruges af DF metaforisk: 

”Den grove kriminalitet er eksploderet, og normløsheden hos de hærdede kriminelle er blevet 

helt ubærlig.” (bilag 6) 

Her er det desuden værd at bemærke, hvordan DF meningsudfylder substantivet ”normløshed”. 

I dette ord finder DF nemlig tilbage til en større tryghed, der ifølge DF’s konstruktion fandtes for 

”ganske få år siden” (bilag 6). Dengang var kriminelles adfærd bestemt af normer, der ikke blev 

overskredet, og som derfor var mere forudsigelig og knap så farlig og frygtindgydende som i 

dag. Hermed italesætter DF en udvikling i den kriminelle adfærd, der er gået fra at være en 

risiko til at blive en moderne fare, da kriminaliteten ikke længere afgrænser sig i tid og sted, 

hvilket er Becks distinktion mellem de to begreber (se afsnit 2.2.1). 
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Desuden kører DF på, at kriminaliteten kan foregå i folks egne hjem, som kaldes ””helle”, vores 

borg og inderste private sfære” (bilag 6) for at understrege, at folk ikke engang kan vide sig 

sikre, selvom de forbliver inden døre uden at forlade deres hjem. Dette kan også virke 

frygtfremkaldende, idet der ikke længere blot er tale om en mulig risiko, men en decideret fare. 

Et gennemgående træk i den retspolitiske diskurs er ydermere, at DF konstruerer sig selv som 

talende på hele Danmarks vegne. Ved at benytte substantiver med bestemt endelse såsom 

”danskernes retsbevidsthed”, ”befolkningen” og ”danskerne” (bilag 6) gør DF sig til talsmand for 

og inkluderer her alle danskere. Med andre ord konstruerer DF et billede af et samlet folk, hvis 

talerør de agerer og ikke kun for deres egne vælgere. Det sker på samme måde, som Tony Blair 

brugte pronomenet ”we” i sine taler (Fairclough 2000: 36), men hvor han bedre kunne 

legitimere det i form af sin egenskab som statsleder og dermed repræsentant for hele 

Storbritannien. Her har DF ikke samme belæg for at gøre det, idet de ikke er regeringsparti og i 

virkeligheden repræsenterer færre end 15 procent af de danske vælgere. 

 

3.3.5 Den diskursive praksis 

En af de diskurser, der går igen under den retspolitiske diskurs, er udlændingediskursen. Vi kan 

iagttage, at kriminalitet kædes sammen med udlændinge, der enten kommer eller er kommet 

til Danmark. Dermed bliver der igen skabt sammenhæng mellem flere af deres mærkesager ved 

at koble diskurserne sammen i form af interdiskursivitet. 

”Straframmerne skal have et alvorligt nøk opad, vi er nødt til at sende et klart og utvetydigt 

signal til såvel kriminelle danskere som udlændinge om, at Danmark ikke er et land, hvor alting 

er bedre, herunder fængslerne og længden af straffene.” (bilag 6) 

Her kobles den diskursive praksis op på, at det er en gængs opfattelse, at meget af 

kriminaliteten i Danmark skyldes udlændinge. Denne kobling udtrykkes endnu mere direkte i 

pressemeddelelsen: 

””Den stigende ungdomskriminalitet skyldes i høj grad de stadig større ungdomsårgange blandt 

tredjeverdensindvandrere og deres efterkommere, som vi erfaringsmæssigt ved er langt sværere 

at nå ind til med bløde pædagogiske foranstaltninger.” (bilag 4) 
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Vi kommer endda endnu nærmere en geografisk placering af, hvor de værste kriminelle 

tilsyneladende stammer fra ifølge DF: 

”.. selvbestaltede gangstere, ikke sjældent med oprindelse i det krigshærgede Mellemøsten, 

patruljerer gader og stræder klar til at fare i flæsket på den første den bedste, der ikke viser dem 

den ”behørige respekt”.” (bilag 6) 

Der er i DF’s optik tydeligvis al mulig grund til at frygte disse udlændinge fra særligt 

krigshærgede lande, da de kæder udlændinge og kriminalitet sammen i almindelighed og 

udlændinge fra krigsplagede stater og alvorlig kriminalitet i særdeleshed. Vi kan som læsere 

stille os det spørgsmål, om virkeligheden er så generaliserbar, da det sikkert ikke er alle 

mennesker fra Mellemøsten, som er kriminelle. De positive eksempler på udlændinge i 

Danmark møder vi dog ikke i DF’s kommunikation. Tværtimod er der mere i samme stil, der 

også kan virke forargende og frygtfremkaldende på os som læsere: 

 ”.. utilpassede unge brænder biler af, jager en præst fra hus og hjem og forfølger offentligt 

ansatte med skydevåben og stenkast, så de kun kan bringe mad ud og give hjemmehjælp til 

ældre under politibeskyttelse.” (bilag 5) 

Anknytningen til denne form for kommunikation er afhængig af læserens forudgående 

kendskab til de begivenheder, der har udspillet sig i tiden forud for ugebrevets tilblivelse. I den 

københavnske bydel, Tingbjerg, der har en høj koncentration af udlændinge, har der været en 

del problemer med unge mennesker af en anden etnisk herkomst end dansk, hvilket blandt 

andet netop har resulteret i afbrændte biler, og at den lokale sognepræst på grund af chikane 

fra nogle af disse unge mennesker er fraflyttet sin præstebolig i bydelen.11 

Via sammenkoblingen af den retspolitiske diskurs og udlændingediskursen kan DF opnå en 

større opbakning til deres politiske projekt blandt vælgere om at stramme retspolitikken. De 

vælgere, der umiddelbart ikke går ind for strengere straffe, men som ønsker en hård kurs over 

for udlændinge, og at der tages fat med hård hånd om de aktuelle problemer med utilpassede 

unge, får dermed noget af det, de efterspørger ved at stemme på DF. 

                                                           
11

 Avisartikel: ”Præst på flugt fra Tingbjerg: »Folk er bange«”, Politiken, 25.oktober 2009 
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Endvidere er det bemærkelsesværdigt, hvordan der er mange referencer og koblinger til andre 

diskurser. Udover den allerede nævnte udlændingediskurs møder vi her en ældrediskurs, hvor 

ældrepolitikken også er en mærkesag for DF. Både ældre og offentligt ansatte er i øvrigt 

grupper, som DF synes at ville kommunikere til, da de konstruerer sig som venner med disse 

grupper. 

Netop den italesatte gruppe af offentligt ansatte, der giver de gamle hjemmehjælp, yder de 

gamle en vis tryghed, for uden deres hjælp var mange ældre, der er afhængig af andres hjælp, 

ilde stedt. Ved kommunikativt at lægge sig tæt op ad de offentligt ansatte, sender DF signalet 

om, at det for dem er vigtigt at kunne levere tryghed, men at DF samtidig er afhængige af de 

offentligt ansatte for at kunne tilbyde de ældre denne tryghed. Med andre ord personificerer 

disse offentligt ansatte trygheden. 

Det er ikke sikkert, at man som offentligt ansat hjemmeplejer eller med en anden funktion i det 

offentlige, selv har været udsat for situationer, der har forhindret dem i udførelsen af arbejdet, 

men mange har måske kendskab til kollegaer, som har. Eller som i bund og grund kan relatere 

til situationen på den måde, at det lige så godt kunne være sket for en selv, da de har en fælles 

referenceramme og opererer inden for servicesektoren. Dermed er der bedre mulighed for at 

knytte an til kommunikationen. 

 

3.3.6 Modsætningspar 

Peter Skaarups udgangspunkt i et par aktuelle retspolitiske forslag fra Socialdemokraterne og 

Socialistisk Folkeparti (bilag 5) bruges til andet end at positionere DF retspolitisk. Hans 

kommentarer til de politiske modstanderes forslag har også den funktion, at der konstrueres et 

modsætningspar og et egentligt fjendebillede af Socialdemokraterne 

 og Socialistisk Folkeparti. Han indleder med følgende: 

”Det danske retssystem skal indrettes som tag selv bord og indsatte i danske fængsler skal have 

tilbud, der stiller dem bedre, når straffen er udstået, end borgere der godt kan finde ud af at 

leve i Danmark uden at begå lovovertrædelser.” (bilag 5) 
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Dette er hans konklusion på, hvordan det bliver, hvis ”Socialdemokraterne og Socialistisk 

Folkeparti får magt som de har agt” (bilag 5). Her kan vi hæfte os ved, at han tre gange nævner 

det dansknationale i form af ”det danske retssystem”, ”i danske fængsler” og ”at leve i 

Danmark” (bilag 5).  Det kommer til at virke påfaldende for os som læsere, idet det må være en 

selvfølgelighed, at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti stiller forslag om danske 

forhold og ikke andre landes forhold, som danske partier ikke har indflydelse på. 

Hvorfor der i DF’s kommunikation alligevel ser ud til at blive gjort en dyd ud af at bruge de 

nationale benævnelser kan ses i den selvkonstruktion, det er med til at skabe. Signalet er DF 

som et dansk parti, der varetager danske interesser. De danske interesser er i dette tilfælde de 

lovlydige borgeres interesser, som DF forsvarer her. DF kæmper nemlig for hårde straffe og gør 

sig hermed venner med de retskafne borgere. Heroverfor placeres Socialdemokraterne og 

Socialistisk Folkeparti, der konstrueres som fjender, fordi de varetager de kriminelles interesser. 

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti er nemlig med deres i DF’s optik alt for milde 

straffe venner med lovovertræderne: 

”Der er i forslaget intet som helst om ofre eller øvrige borgere, som færdes frit og ordentligt i 

samfundet. De må finde sig i, at fokus er på de kriminelle. Det er ikke mærkeligt, hvis 

danskernes retsbevidsthed får det skidt, når sådanne forslag bliver stillet.” (bilag 5) 

Her udvides DF’s vennekreds, så den udover de ordentlige, lovlydige borgere også kommer til at 

bestå af ofrene for kriminalitet. Herefter forsætter DF med at konstruere flere fjendebilleder: 

”Befolkningen vil ikke finde sig i det længere. Primært justitsvæsnet synes at have svært ved at 

opfange befolkningens berettigede bekymring.” (bilag 6) 

I denne forbindelse sender de en kritik af sted mod justitsvæsenet, som DF tydeligvis ikke vil 

fremstilles som værende venner med. Dette forhold iagttager vi som endnu et led i deres 

selvkonstruktion som et parti for den almindelige dansker, der sættes i modsætningspar til 

justitsvæsenet, fordi det i DF’s optik ikke varetager danske interesserer, da det ikke straffer 

hårdt nok. Kritikken af justitsvæsnet og dommerne gør, at de får konstrueret et billede af sig 

selv som værende i modsætning til en ellers respekteret myndighed som domstolene. Men DF 

sender et signal om, at de tør protestere over for selv denne samfundsmæssige elite. 
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Det er ikke kun den samfundsmæssige elite i Danmark, som DF gør til fjendebillede, for dette 

gælder også EU. Dette kommer til udtryk i forhold til EU’s åbne grænser, der betyder, at 

kriminelle fra alle de andre 26 medlemslande i EU kan komme til Danmark uden større 

problemer: 

”I et stadig mere grænseløst Europa, hvor snart sagt hvilken som helst forbryder fra EU’s 27 

medlemsstater frit og kvit kan komme hertil og udøve deres samfundsnedbrydende aktiviteter, 

må svaret på dette blive, at vi hæver straffene markant, ellers ender Danmark som et rent 

slaraffenland for de europæiske mafiaorganisationer.” (bilag 6) 

På grund af Schengen-samarbejdet kan der rejses frit uden visning af pas, hvilket DF her gør til 

et fjendebillede. I stedet for at fremhæve fordelene ved samarbejdet italesætter DF således det 

”grænseløse Europa” (bilag 6) negativt ved, at det giver for let adgang til Danmark for kriminelle 

udlændinge. Der er altså i dette tilfælde tale om en udefrakommende fare, som DF prøver at 

beskytte danskerne imod, hvorved de får italesat dem selv som nogen, der i hvert fald forsøger 

at skabe tryghed i modsætning til EU, der frit lader enhver fare få adgang til Danmark. 

 

3.3.7 Delkonklusion 

I vores delanalyse af DF’s kommunikation på det retspolitiske område påviser vi, at DF skaber 

interdiskursivitet ved at koble flere diskurser til den retspolitiske diskurs. En af disse koblinger 

sker til udlændingediskursen, hvor DF italesætter primært unge udlændinge som kriminelle 

(bilag 4). DF konstruerer her udlændinge som udøvere af groft hærværk og voldskriminalitet, 

hvor særligt folk fra Mellemøsten (bilag 6) kategoriseres sådan i DF’s kommunikation. 

Endvidere kan vi i den retspolitiske diskurs iagttage en kobling til ældrediskursen. Ifølge DF’s 

retorik og konstruktion skal de ældre frygte både at blive overfaldet og manglende 

hjemmehjælp og madudbringning som følge af udlændinges voldelige forfølgelser af de 

offentligt ansatte, der varetager disse opgaver (bilag 5). Denne gruppe bruger DF til at 

personificere den tryghed for de ældre, som DF selv tilbyder i forhold til den konstruerede frygt. 

Denne frygt konstrueres på en lidt anderledes måde, end vi ser i dyrevelfærdsdiskursen, hvor 

de benytter sig af en mere dramatisk og stærk semantik, der er med til at karakterisere den 

afvigende adfærd, som dyremishandlerne udviser. 
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I forhold til kriminalitet over for ældre fremstilles det tværtimod nærmest som normen, at 

ældre bliver slået ned, hvorved der tales direkte til ældres frygt. Det mere dramatiske ordvalg 

ser vi i deres italesættelse af kriminaliteten som værende farlig for danskerne generelt og ikke 

kun ældre, hvilket vi iagttager som frygtfremkaldende: 

”Flere danskere er dræbt i eget hjem, fordi en røver taber hovedet, eller blot er fuldstændig 

ligeglad med andre menneskers ve og vel.” (bilag 6) 

DF konstruerer kriminaliteten som om, at der er sket en udvikling imod en generel 

samfundstilstand, der kan betegnes som værre end tidligere, hvorfor DF vil give danskerne 

trygheden tilbage med deres løsning i form af en lovpakke indeholdende længere straffe: 

”Dansk Folkeparti fremsætter derfor en lovpakke, som skal dæmme op for den voldsomme og 

efterhånden helt ukontrollable og normløse kriminalitet, som hærger hele landet, og ikke blot 

nogle få kriminalitetshærgede områder i de større danske byer.” (bilag 6) 

Af dette kan vi som læsere forstå, at udviklingen er gået i retning af ”ukontrollabel og 

normløse” (bilag 6) forhold, som ikke fandtes tidligere. I denne diskurs kobles der til EU som 

fjendebillede og skyldig i frembringelsen af disse forhold, fordi de åbne grænser med Schengen-

aftalen har medvirket dertil.  

På den hjemlige scene konstruerer DF også fjendebilleder i Socialdemokraterne og Socialistisk 

Folkeparti, som i DF’s optik er for blødsødne i forhold til at bekæmpe kriminaliteten. 

Venstrefløjen konstrueres derfor som repræsentant for de farer, som de kriminelle afføder, 

mens DF er repræsentant for trygheden med deres hårde retspolitiske kurs. 
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3.4 Mærkesag: Udlændingepolitikken (delanalyse 3) 

3.4.1 Introduktion til delanalyse 3 

DF’s tredje mærkesag, vi analyserer, er udlændingepolitikken. DF har i mange år været kendt 

for at have en meget skarp profil på dette område, og netop udlændingepolitikken er nok deres 

mest kendte mærkesag. Det er i hvert fald den af deres mærkesager, der udmærker sig ved at 

være mest kontroversiel, og som er mest synlig i nyhedsmedierne. DF præsenterer den selv på 

hjemmesiden som en ”stram udlændingepolitik”, og med dette menes, at de ønsker at 

begrænse antallet af udlændinge, der kommer til landet. Indfødsretsprøven, 24-årsreglen og 

strammere regler for familiesammenføring er nogle af de tiltag, DF sammen med den 

nuværende regering har foretaget siden 2001, hvor VK-regeringen kom til. 

 

3.4.2 Genre og sprogbrug 

Til at analysere DF’s kommunikation på det udlændingepolitiske område har vi udvalgt empiri, 

der består af tre tekster. Den første er DF’s integrationspolitiske brochure ”Integration på 

dansk” (bilag 7).  De to øvrige er ugebreve forfattet af henholdsvis Peter Skaarup og Pia 

Kjærsgaard: ”Derfor skal burkaen forbydes i det danske samfund” (bilag 8) og ”Integration er 

også statens problem” (bilag 9). 

Det kommer tydeligt til udtryk, at DF vil sætte en klar dagsorden, hvor fokus er på udlændinge 

og integrationen. Eller rettere sagt manglen på samme. De tre overskrifter indikerer hver især 

et politisk budskab.”Integration på dansk” indikerer alene i overskriften, at der her sættes fokus 

på integration, der vel at mærke skal fungere på danske præmisser. 

Ugebrevet, ”Derfor skal burkaen forbydes i det danske samfund”, tager udgangspunkt i den 

muslimske beklædningsgenstand burkaen og problematiserer den i forhold til integrationen, 

som er den diskurs, DF bringer i spil. Det andet ugebrev, ”Integration er også statens problem”, 

viser også allerede i overskriften en problematiserende tilgang til integrationen. Vi er som 

læsere derfor ikke i tvivl om, at det netop er integrationsdiskursen, DF tager op. Der er derfor 

tale om tre fængende overskrifter, der på hver sin måde introducerer en problemstilling, vi som 

læsere kan blive fanget af. 
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Et fællestræk i de tre tekster er, at de alle er meget argumenterende i deres stil. Det gør sig 

især gældende for ugebrevene, mens brochuren blander den argumenterende og deskriptive 

stil, idet den giver læseren en kort indføring i DF’s politik og holdninger på integrationsområdet. 

 

3.4.3 Aktualitet og billedsprog 

Ligesom vi ser på dyrevelfærdsområdet og det retspolitiske område, anvender DF aktuelle 

eksempler, der beskrives i et levende billedsprog, når de italesætter udlændingepolitikken:   

”Behøver jeg at opremse de skyderier og knivstikkerier, der snart hver dag pryder avisernes 

forsider? Behøver jeg at nævne de almindelige borgere, som pludselig må opleve vildfarne 

pistolskud i deres egen gade ved højlys dag?” (bilag 9) 

Det levende sprog gør, at vi som læsere bliver suget ind i den virkelighed, som DF konstruerer. 

Læseren kommer næsten selv til at stå på gaden og opleve denne af DF konstruerede 

virkelighed. De vildfarne pistolskud, der måske kan opleves i ens egen gade, gør det nærmest til 

en scene, der normalt kun ses udspillet på film. Her spilles der tydeligvis på frygten for, at man 

som almindelig borger kan blive et tilfældigt offer for et vildfarent pistolskud ved eget hjem og 

tilmed ved højlys dag. 

Udover billedsproget er det også værd at bemærke selve retorikken i citatet. Med ordene 

”Behøver jeg” forsøger DF at argumentere for, at denne virkelighed ikke blot er selvkonstrueret, 

men en virkelighedsopfattelse, hvori de inkluderer os som læsere. For i ordene ”behøver jeg” 

iagttager vi formodningen om, at læseren har fulgt med i nyhedsmedierne, og at man som 

læser har den samme forståelse af virkeligheden som DF. Her ligger der implicit en henvisning 

til ugebrevet, hvor Pia Kjærsgaard beskylder udlændinge for blandt andet ikke at kunne læse en 

avis (bilag 9). De, der kan og derfor også følger med i nyhedsmedierne, er de almindelige 

borgere, som i DF’s optik er ækvivalente med danskere, da det er udlændingene ifølge DF, der 

affyrer skuddene: 

”grupperinger, der betragter byernes gader som scener til bandeopgør og nemme, kriminelle 

forretninger” (bilag 9). 
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Disse ”grupperinger” har Pia Kjærsgaard tidligere i nyhedsbrevet konstrueret som en 

konsekvens af parallelsamfundet, der er blevet til i de sidste 30 år på grund af den store 

tilstrømning af udlændinge (bilag 9). Dermed er DF i høj grad med til at konstruere et ”dem og 

os”- billede, hvorved en diskurs, der bygger på henholdsvis tryghed og frygt, bliver dannet. 

Frygten kommer til udtryk i ”dem”, som af DF italesættes som de kriminelle udlændinge, der 

hermed gøres til den afgørende fjende i diskursen. 

Det med at tage udgangspunkt i en aktuel begivenhed har vi hidtil set som et gennemgående 

træk i vores analyse af DF’s kommunikation. Ovenfor kan vi se, hvordan der tages 

udgangspunkt i de aktuelle bandeopgør, og i Peter Skaarups ugebrev tager han udgangspunkt i 

burkaen, og hvorfor denne efter hans opfattelse skal forbydes i det danske samfund. Denne 

diskussion kommer i kølvandet på et lovforslag, som de konservatives integrationsordfører, 

Naser Khader, stillede i sommeren 2009, der gik ud på at indføre et forbud mod burka.12 Det er 

fra denne platform, at Peter Skaarup skyder med skarpt mod integrationen. 

 

3.4.4 Leksis og semantik 

På leksisniveau anvender DF fire forskellige substantiver for semantisk at beskrive personer 

med anden etnisk baggrund end dansk. 

Asylansøgere og flygtninge gøres til to ækvivalente substantiver, der kan iagttages i DF’s 

kommunikation. De anvendes i forbindelse med at betegne de grupper af mennesker, der i DF’s 

optik kun skal være her kortest tid muligt, især når deres sager er blevet afvist: ”afviste 

asylansøgere skal rejse hjem øjeblikkeligt.” (bilag 7) Asylansøgere ekskluderer DF sammen med 

flygtninge fra det danske samfund: 

”Asylansøgere skal ikke have ret til at arbejde eller uddannelse i Danmark, mens deres sag 

behandles.” (bilag 8) 

Det betyder dog ikke, at asylansøgere og flygtninge, der får tildelt opholdstilladelse bare sådan 

kan integreres og blive en del af det danske samfund: 

                                                           
12

 Avisartikel: ”K kræver forbud mod burka”, Politiken, 17.august 2009  
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”Anerkendte flygtninge skal kun tildeles en midlertidig opholdstilladelse, der ophører, når 

flygtningene kan vende hjem til deres hjemegn.” (bilag 7) 

DF italesætter asylansøgere og flygtninge som folk, der ikke skal tilbringe længere tid i Danmark 

end højst nødvendigt. De konstruerer en virkelighed, hvor asylansøgere og flygtninge, der 

kommer til landet, på ingen måde skal integreres. Det vil sige, at de heller ikke kan komme ud 

på arbejdsmarkedet. Med andre ord er asylansøgere og flygtninge tydeligvis grupper, som DF 

distancerer sig til. Disse grupper, som DF ikke nærer sympati for, er i Bauman terminologi 

vagabonderne i glokaliseringen. Det er grupper, der er tvunget væk fra deres hjemegn (se afsnit 

2.3.4). 

Hermed forsøger DF i stedet at inkludere de læsere, som er imod den ”ukontrollerede 

indvandring” (bilag 9), og som frygter for deres arbejdsplads i Danmark, ved at ekskludere 

asylansøgere og flygtninge. Her appellerer de tilsyneladende til danskernes 

tryghedsfornemmelse. Den opstillede fare, som DF konstruerer i form af asylansøgere og 

flygtninge, der bliver i landet og optager danske arbejdspladser, vil blive elimineret takket være 

DF selv og deres stramme udlændingepolitik. Dermed driver denne selvkonstruerede fare over, 

og vi står således tilbage med trygheden i form af den stramme udlændingepolitik, som DF 

repræsenterer. 

Substantiverne udlændinge og indvandrere er to andre benævnelser, som DF benytter i deres 

kommunikation om personer af anden etnisk herkomst end dansk. Disse benyttes også som 

ækvivalenter. ”Udlændinge” og ”indvandrere” anvendes om de personer, der ”af forskellige 

årsager ikke kan sendes tilbage til deres hjemlande” (bilag 9). 

Her ligger det implicit, at når DF italesætter udlændinge, er der tale om en bestemt type 

udlændinge, nemlig personer fra ikke-vestlige lande, hvilket vi kan iagttage, da DF kæder dem 

sammen med adjektiverne ”islamiske” og ”muslimske” (bilag 8). 

Substantivet ”indvandrer” benytter DF til at lave den konstruktion, at der her er tale om en 

gruppe mennesker, der er kommet til Danmark helt frivilligt i modsætning til eksempelvis 

flygtninge: 
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”Indvandrerne har selv ønsket at gøre Danmark til deres hjem” (bilag 9). DF forsøger at koble en 

form for forpligtigelse på dette forhold, at disse er kommet hertil af egen fri vilje. Som 

eksempel nævner Pia Kjærsgaard, at indvandrere skal stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet, 

og at de i det hele taget selv sørger for, at de ”bliver til borgere, som kan fungere på det danske 

samfunds præmisser.” (bilag 9) Med andre ord ligger der i modsætning til flygtninge og 

asylansøgere her et krav om deltagelse på arbejdsmarkedet: 

”Vi skal stille krav om, at indvandrere uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet, så de kan 

bidrage til den velfærd, som de nyder godt af” (bilag 7) 

DF appellerer her til folks tryghed og fornuft, hvor de penge, vi sparer ved, at indvandrerne 

integreres på arbejdsmarkedet, kan bruges andre steder i velfærdssystemet. Dermed kan der 

skabes endnu mere tryghed i form af velfærd. Konsekvensen af manglende krav til 

indvandrerne er derimod risikoen for, at velfærdsniveauet ikke kan opretholdes, fordi der skal 

bruges endnu flere penge på at understøtte udlændingeområdet. Dermed placerer DF sig som 

garanten for velfærden og trygheden ved at fortsætte den stramme kurs i 

udlændingepolitikken. 

Fælles for de fire betegnelser af personer med en anden etnisk oprindelse end dansk er, at de i 

DF’s optik oftest kædes sammen med nogle substantiver med en negativ semantisk betydning: 

”arbejdsløse”, ”ghettoisering”, ”radikalisering” og ”bandeopgør” (bilag 9) kædes alle sammen 

med udlændinge herhjemme. DF konstruerer Danmark som bestående af ”parallelsamfund” 

(bilag 9), som, de mener, er konsekvensen af, at ”Danmark modtager flere udlændinge, end 

samfundet kan absorbere.” (bilag 7) 

Med Baumans ord er parallelsamfundet udtryk for en subkultur, hvor en gruppe af individer 

danner deres eget fællesskab, som DF her tager stor afstand fra. Et symbol på dette negative 

parallelsamfund og den dårlige integration hæfter DF på burkaen, som beskrives ved hjælp af 

nogle på det semantiske plan hårde adjektiver: ”dybt, dybt inhumane og frihedsudslettende”, 

”spøgelseslignende” og ”fornedrende” (bilag 8). 
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3.4.5 Den diskursive praksis 

De fire forskellige substantiver, der bliver anvendt i kommunikationen vedrørende personer af 

anden etnisk oprindelse, har den funktion, at de hver især bliver koblet op på en diskurs af DF. 

Asylansøgere og flygtninge har i DF’s optik dybest set intet at gøre i landet, da de egentlig bedst 

kan hjælpes i deres eget nærområde. Her er det vigtigt for DF at tale om en gruppe mennesker, 

der ikke har og aldrig vil få nogen rolle i det danske samfund. Derfor italesætter DF en ikke-

integrationsdiskurs om denne gruppe. Anderledes forholder det sig med udlændinge og 

indvandrere. Her er der tale om en gruppe mennesker, 

”som skal være her i landet, fordi de af forskellige årsager ikke kan sendes tilbage til deres 

hjemlande. Dem, som er kommet til Danmark i løbet af de sidste 30 år, og ikke mindst deres 

efterkommere.” (bilag 9) 

Her er det tydeligt, at der tale om grupper, DF dybest set ikke ønsker eller har ønsket sig, men 

de anerkender deres tilstedeværelse og må derfor forholde sig til dem. Eller rettere sagt er 

tvunget til at forholde sig til dem. Dermed er DF modvilligt nødsaget til at italesætte en 

integrationsdiskurs i forhold til denne gruppe, selvom DF ser farer og negative konsekvenser 

ved disse gruppers tilstedeværelse, fordi: 

”Danmark er ikke længere et homogent samfund med borgere, der grundlæggende deler den 

samme kultur og de samme værdier.” (bilag 9) 

At Danmark ikke længere er homogent gør, at DF konstruerer et parallelsamfund, hvortil de 

ekskluderer alle udlændinge og indvandrere fra det øvrige danske samfund. Parallelsamfundet 

står i skærende kontrast til det samfund, som vi ellers kender, idet parallelsamfundet er et 

”samfund, hvor man ikke kan læse en avis eller deltage på det danske arbejdsmarked – og 

grupperinger, der betragter byernes gader som scener til bandeopgør og nemme, kriminelle 

forretninger.” (bilag 9) 

I forhold til parallelsamfundet inddrager Peter Skaarup burkaen som et symbol på 

parallelsamfundet, hvilket vi iagttager vi som interdiskursivitet. Udover en ikke-

integrationsdiskurs kobles der til en religionsdiskurs, hvor DF gør burkaen til symbol på store 
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farer. Denne religionsdiskurs bringer Skaarup blandt andet i spil i sin beskrivelse af burkaen som 

”den dybt, dybt inhumane og frihedsudslettende, islamistiske beklædningsgenstand” (bilag 8). 

For Peter Skaarup består det afskrækkende ved burkaen i, at der ikke er mulighed for at se, 

hvad der gemmer sig bag denne beklædningsgenstand. Dette kan for Peter Skaarup virke 

kvindeundertrykkende, hvorfor vi ligeledes iagttager en ligestillingsdiskurs blive bragt i spil, når 

kritikken af burkaen formuleres: 

”et klædningsstykke, der fjerner kvinders personlighed og kun lader et spøgelseslignende udtryk 

tilbage til de måbende medmennesker.” (bilag 8) 

Her er det interessant, hvordan han implicit laver en konstruktion af ”dem og os”, som kan 

iagttages flere steder i DF’s udlændingepolitiske kommunikation. Han inddrager nemlig den 

kvindelige frigørelse herhjemme i 70’erne (bilag 8) som et signal om, at muslimers kvindesyn er 

gammeldags og umoderne, idet Danmark for længst er forbi det stadium. 

Burkaen bliver også gjort til et spørgsmål om segregation og eksklusion frem for integration, 

idet DF ser denne beklædningsgenstand som et signal om, at man som muslim ikke ønsker at 

være en del af det danske samfund: 

”Tværtimod kan jeg kun opfatte en burka i det danske samfund, som et forsøg på at sende et 

signal om, at den pågældende bærer af dette fornedrende klædningsstykke, har meldt sig ud af 

det danske samfund.” (bilag 8) 

Hans konklusion rækker dog endnu videre, for Peter Skaarup kobler også til den retspolitiske 

diskurs til burkaen, da den: 

”forhindrer politiet og andre myndigheder i umiddelbart at kunne identificere burkabæreren, 

hvilket er dybt utilfredsstillende i et samfund, der i forvejen plages af voldsom kriminalitet og en 

terrortrussel, der udspringer fra netop det muslimske miljø i Danmark.” (bilag 8) 

DF afviser således friheden til at gå klædt, som man vil, når det gælder muslimer. Her kobler 

han både religionsdiskursen og den retspolitiske diskurs på udlændingediskursen, da han kæder 

muslimer sammen med kriminalitet og terror. Dermed italesætter han frygten, idet han 

tillægger DF muslimer et stort fareelement i det danske samfund. 
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3.4.6 Modsætningspar 

Parallelsamfundet kan vi også iagttage som del af et modsætningspar. På den ene side 

konstrueres en virkelighed, hvor den store fjende er det parallelsamfund, der er resultatet af 

den i DF’s optik massive indvandring og dårlige integration. På den anden side har vi Danmark, 

som er ”et godt, hjertevarmt og velstående land” (bilag 7), der på grund af indvandringen ikke 

længere er 

”et homogent samfund med borgere, der grundlæggende deler den samme kultur og de samme 

værdier.” (bilag 9) 

I det homogene samfund ser DF et godt og trygt samfund, hvor de farer, som eksisterer i 

nutidens samfund, ikke fandtes. Nutidens (parallel)samfund bygger på kriminalitet og 

selvjustits, og står generelt set ikke for de samme værdier som demokrati og ligestilling, som 

Danmark udmærker sig ved i DF’s optik. Disse værdier sættes ækvivalent med tryghed, mens 

samfundet i dag med dets parallelsamfund er ensbetydende med utryghed og farer. 

DF er med til at trække linjerne skarpt op, når de skal forsøge at knytte os som læsere an på 

den udlændingepolitiske diskurs. Indvandringen har kun haft negative konsekvenser, der 

selvfølgelig skal gøres noget ved i DF’s øjne. Her gør de i høj grad Socialdemokratiet til en 

fjende, fordi de ifølge DF ”bærer en uhyggelig stor del af ansvaret for den ukontrollerede 

indvandring.” (bilag 9) 

Omvendt iagttager DF i dag også Socialdemokraterne som en ven i kampen for bedre 

integration, da de ”nu er vågnet op til dåd” (bilag 9). Selv spiller DF rollen som den store frelser, 

der skal sørge for at bekæmpe dette faretruende parallelsamfund, der i deres optik skyldes 

primært Socialdemokraternes årelange passivitet, som vi tidligere har omtalt. DF tilbyder med 

andre ord trygheden. Trygheden ved at vende tilbage til ”det homogene samfund”, hvor alle 

disse fareelementer, der hersker i DF’s konstruktion af parallelsamfundet i dag, bliver 

elimineret. 

Igen stiller DF altså med en i Faircloughs optik ”problem-løsning”-relation. Løsningen er DF selv, 

eftersom de er en af aktørerne i kampen om ”at sætte integrationen på rette spor” (bilag 9). 

Her ser DF altså Socialdemokraterne som en mulig samarbejdspartner og ven i denne proces, 

hvilket er et sjældent syn, da DF er regeringens støtteparti. Netop regeringen sætter de her sig 
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selv i et modsætningspar med, da DF sammen med Socialdemokraterne kan ”sætte regeringen i 

sving” (bilag 9). Her får DF samtidig italesat, at de som støtteparti har stor indflydelse på 

regeringen, hvorved DF kan få meget af deres egen politik igennem. 

Nøgleordet i denne kamp er krav, for DF mener i høj grad, at problemerne med integrationen 

skyldes, at der stilles for få krav. Dette skal blandt andet ske igennem at stoppe og nedbryde 

ghettodannelser: ”Bebyggelser skal ende med højst at have 25 % indvandrere.” (bilag 9) Samme 

procentsats gælder også antallet af børn med indvandrerbaggrund i skoleklasserne. 

”Parallelsamfundet skal nedbrydes ved IKKE at give efter for muslimske værdier og normer” 

(bilag 9). 

Denne formulering er meget kendetegnende for DF’s kommunikation inden for denne diskurs. 

Her står de muslimske værdier og normer som den store fare i modsætning til de danske 

værdier, hvorved vi kan iagttage konstruktionen af yderligere et modsætningspar med de 

danske værdier over for de muslimske: 

”Vi accepterer ikke krav om halal-slagtet kød, særlige badefaciliteter, bederum eller indhylning 

af kvinder.” (bilag 7) 

Med andre ord er DF kompromisløse og vil ikke høre tale om nogen form for særbehandling til 

udlændinge: 

”det er ikke det danske samfund, der skal tilpasse sig indvandrerne – det er indvandrerne, som 

skal tilpasse sig danske normer.” (bilag 7) 

DF forsøger med andre ord at bytte rollerne om. Pia Kjærsgaard skriver, at ”staten 

undermineres af skadelige parallelsamfund, ja, så er det altså statens opgave at forhindre 

denne underminering.” (bilag 9) 

Her kommer frygtdiskursen tydeligt til udtryk. Vi kan således iagttage DF’s løsning på den 

italesatte fare ved, at det danske samfund bytter rolle med parallelsamfundet, så dette i stedet 

bliver det underminerede. Dette bliver uddybet billedligt: ”vi skal turde tage dem i nakken og 

trække den i den rigtige retning.” (bilag 9) En retning, der vel at mærke er dikteret af DF, og 

hvad de italesætter som værende den rigtige vej. For i deres optik er den eneste måde, hvorpå 

integration sættes på rette spor, at følge DF’s stramme politiske linje. 
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3.4.7 Delkonklusion 

En stram udlændingepolitik er en af DF’s største mærkesager. Og også den af deres 

mærkesager, hvor retorikken er særlig skarp. Pia Kjærsgaard anvender en aktuel begivenhed til 

at bringe integrationsdiskursen i spil, nemlig den verserende bandekrig, hvor hun implicit 

omtaler, at udlændinge står bag (bilag 9). Med andre ord kobler hun den retspolitiske diskurs 

op på den forfejlede integrationsindsats. 

En af måderne, hvorpå DF forsøger at knytte os som læsere an til denne diskurs er anvendelsen 

af billedsproget i deres kommunikation. Billedsproget er med til at gøre sproget levende, så vi 

som læsere suges ind i den konstruerede virkelighed, som DF skaber. De lægger i deres 

kommunikation som præmis, at læseren følger med i nyhedsmedierne og dermed har mulighed 

for at knytte an til kommunikationen. Deres brug af retorik er med andre ord med til at give den 

virkelighedsopfattelse, der forudsættes delt med læseren. 

De, der følger med, er i DF’s optik almindelige borgere, som i DF’s øjne er ækvivalent med 

danskere, da det er udlændingene, der er den store fjende i fortællingen. Dermed er DF i høj 

grad med til at konstruere et ”dem og os”- billede. Dette billede bestyrkes af konstruktionen af 

parallelsamfundet, hvor udlændingene er de store fjender, der ikke tilpasser sig de danske 

værdier i vores ellers i DF’s optik homogene samfund (bilag 9). 

Peter Skaarup taler om burkaer, som har været et stort samtaleemne i sommeren 2009, hvor 

De Konservative satte denne diskurs i spil på baggrund af et forslag om forbud mod burkaer.13 

Denne stadig igangværende diskurs forsøger de at koble på integrationsdiskursen. Eller i Peter 

Skaarups tilfælde nærmere en segregationsdiskurs, i hvilken de konstruerer et 

modsætningspar, hvor segregation og ekskludering står over for integration og inkludering. Her 

italesætter Peter Skaarup burkaen som et symbol på en række alvorlige farer, som vi står 

overfor i Danmark i form af den voldsomme kriminalitet og terrortruslen (bilag 8). 

DF benytter sig af fire forskellige substantiver til semantisk at definere personer af anden etnisk 

oprindelse, hvorved de bringer forskellige diskurser i spil. De taler om asylansøgere og 

flygtninge, hvorpå de kobler en ikke-integrationsdiskurs, da de ekskluderer disse grupper af det 

danske samfund på både kort og lang sigt. 

                                                           
13

 Avisartikel: ”K kræver forbud mod burka”, Politiken, 17.august 2009 
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Anderledes forholder det sig med udlændinge og indvandrere, hvor DF nødtvungent italesætter 

en form for integrationsdiskurs, da de ”af forskellige årsager ikke kan sendes tilbage til deres 

hjemlande.” (bilag 9) Imidlertid bliver substantiverne udlændinge og indvandrere brugt som 

ækvivalenter, når DF konstruerer parallelsamfundet, som de italesætter disse 

befolkningsgrupper som et resultat af. Kategoriseringen af udlændinge og indvandrere 

anvender DF også til at bringe nogle andre diskurser i spil, som skal få os som læsere til at få blik 

for de store farer, som DF konstruerer. 

Vi kan overordnet tale om en frygtdiskurs, hvor udlændinge og indvandrerne bliver konstrueret 

som de helt store fjender. DF forsøger at forskrække den danske befolkning, hvilket ikke mindst 

ses i Peter Skaarups eksempel med burkaen og det, som den repræsenterer af eksempelvis 

terrorfrygt (bilag 8). På den anden side står DF, der konstruerer sig selv som den store og 

nødvendige frelser, der skal bekæmpe alt det onde og farlige, som parallelsamfundet 

repræsenterer. DF tilbyder med andre ord trygheden, der består af det homogene samfund, 

som DF stræber mod. 

I kampen for at sætte integrationen på rette spor spiller Socialdemokraterne en dobbeltrolle. 

På den ene side tildeler DF Socialdemokraterne en fjenderolle, hvor de får skylden for den 

ukontrollerede indvandring (bilag 9), og at der i alt for lang tid ikke er gjort noget ved det. På 

den anden side fungerer Socialdemokraterne også som en ven, der skal hjælpe DF med at nå 

deres mål om at nedbryde parallelsamfundet. Her er regeringen sat ind i et modsætningspar 

som en fjende, hvor DF skal ”sætte regeringen i sving” (bilag 9). Midlet er kompromisløshed i 

form af ultimative krav, der udformes på det danske samfunds præmisser. 
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3.5 Mærkesag: EU-politikken (delanalyse 4) 

3.5.1 Introduktion til delanalyse 4 

EU-politikken er den fjerde mærkesag, som vi analyserer. DF er ikke modstander af dansk 

medlemskab ad EU, men ønsker at begrænse EU’s indflydelse i forhold til de enkelte 

medlemslande. Således lyder formuleringen af mærkesagen på hjemmesiden: ”Nej til EU-

forfatningen”. Hovedsynspunktet på EU-området er, at Danmark ikke skal miste sin suverænitet 

og ”at ingen lov eller beslutning må sættes højere end Danmarks Riges Grundlov”.14 

Ved det seneste valg til Europaparlamentsvalget i juni 2009, fik DF valgt to medlemmer ind. 

Morten Messershmidt, der fik den ene plads, opnåede ved dette valg 284.500 personlige 

stemmer.15 

 

3.5.2 Genre og sprogbrug 

For at analysere DF’s kommunikation på det EU-politiske område har vi udvalgt Morten 

Messerschmidts grundlovstale fra 2009 (bilag 10) og to ugebreve, som er forfattet af Pia 

Kjærsgaard. Det første af ugebrevene, ”Grænsekontrollen skal ud af arkiverne”, (bilag 11) 

handler om konsekvenserne af afskaffelsen af grænsekontrollen i forbindelse med Danmarks 

indtrædelse i Schengen-samarbejdet i 2001. Det andet, ”Et modvilligt ja”, (bilag 12) er en 

kommentar til den irske folkeafstemning om Lissabon-traktaten i oktober 2009. 

I bilag 12 bruges folkeafstemningen i Irland og EU’s reaktion på afstemningsresultatet som 

platform for argumenter for, at hvorfor Danmark skal holde fast i sine EU-forbehold. 

Denne form for argumenterende stil genfinder vi i bilag 11, hvor der trækkes på andre diskurser 

for at gøre det klart for os som læsere, at det er fornuftigt at genindføre grænsekontrol. Dette 

ugebrev har imidlertid en anderledes stil, fordi Pia Kjærsgaard indleder med en mere narrativ 

stil i sin beskrivelse af sit besøg ved en tidligere grænsestation i Sønderjylland. 

                                                           
14

 www.danskfolkeparti.dk 
15

 Ibid. 
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Den narrative stil er også den gennemgående i bilag 10, der kan ses som et indlæg i den på det 

tidspunkt verserende valgkamp, der førte op til Europaparlamentsvalget den 7. juni 2009. Dette 

kan vi iagttage som årsagen til, at det ikke kun er EU, der kritiseres, men også SF og de øvrige 

”unionspartier” (bilag 10) med flere, hvor sarkasme indgår som et væsentligt element. 

Eksempelvis siger Morten Messerschmidt om Lissabon-traktaten: 

”I ved – det er den traktat, der er så fantastisk, at man slet ikke behøver holde 

folkeafstemning…” (bilag 10) 

I sproget, som DF benytter sig af i teksterne, kan vi se fællestræk i form af et let læst sprog, 

fordi det er et hverdagssprog og til tider taleagtigt sprog, der ikke kræver særlige forudgående 

kundskaber for at kunne forstå. Desuden er de meget direkte i deres retorik og formuleringer. 

Eksempelvis bruger Morten Messerschmidt ordet ”løgn” hyppigt i sin argumentation mod 

politiske modstandere og interesseorganisationer, som DF er politisk uenige med (bilag 10). 

 

3.5.3 Aktualitet og billedsprog 

Bilag 12 følger en opbygning, vi i DF’s kommunikation kan karakterisere som kendetegnende, 

ved at tage udgangspunkt i en aktuel begivenhed, der i dette tilfælde er afstemningsresultatet i 

Irland om Lissabon-traktaten. Ud fra dette identificerer DF et problem i form af en fare, som 

udgøres af EU, der ifølge DF på meget udemokratisk vis forfølger sit mål om at danne en 

europæisk forbundsstat uden at lytte til befolkningernes modstridende ønsker: ”Superstaten 

skal til ikke på grund af borgerne – men på trods af borgerne.” (bilag 12) 

I bilag 11 er det også en aktuel situation eller begivenhed, der bruges som tekstens 

udgangspunkt, idet Pia Kjærsgaards netop overståede besøg på den sønderjyske grænsestation 

gav anledning til nogle EU-politiske overvejelser, som hun har nedfældet i dette ugebrev. 

Udover anvendelse af aktuelle historier er også benyttelsen af billedsproget en vigtig del af DF’s 

kommunikation på det EU-politiske område. Eksempelvis bliver EU’s topfolk benævnt som 

”EU’s mægtigste mænd” (bilag 12), hvor adjektivet ”mægtigste” har den effekt, at vi som 

læsere fornemmer en afstandstagen til en elite, som DF ikke bryder sig om. Samme resultat 
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giver det metaforiske udtryk ”Kødranden af EU-pinger” (bilag 12), som igen giver associationer 

til en omfangsrig elite, da der tilsyneladende er en hel ”kødrand” af dem. 

Desuden bidrager denne metaforiske måde at italesætte EU på til en vis frygtskabende 

stemning i deres kommunikation. Denne frygt kommer endnu klarere frem, hvis vi fortsætter 

med at se nærmere på brugen af metaforer: ”Irland var bare et bump på vejen” (bilag 12). Det 

lille medlemsland, Irland, blev med andre ord kørt henover ”med fuld fart” af ”EU-

eksprestoget”, mens ”den irske befolkning endnu snappede efter vejret i togets 

udstødningsgasser” (bilag 12). 

Billedet af EU som et hurtigkørende, kraftfyldt og ustoppeligt tog, der udstøder gasser, som er 

svære at trække vejret i, er ikke til at tage fejl af. Der fortsættes endda metaforisk ved at give 

associationer til endnu en kraftfuld og ødelæggende maskine: ”EU skal ikke uimodsagt have lov 

til at bulldoze sig vej hen over Europas befolkninger.” (bilag 12) 

Endvidere skriver Pia Kjærsgaard, at EU har truet Irland med massearbejdsløshed, ekskludering 

af EU samt presset irerne for at ændre deres forfatning (bilag 12). At der skulle være truet og 

lagt pres på Irland af EU kaldes for ”EU’s armvridning”, og hun skriver videre, at EU ”har tvunget 

et ja igennem”. (bilag 12) Som læsere sidder vi tilbage med billedet af EU som en stærk aktør, 

der med vold og magt tvinger sine ønsker igennem. Billedet af det store og magtfulde EU, der 

indgyder frygt med sin måde at agere på uden hensyntagen til medlemsstaterne, bidrager 

Morten Messerschmidt til: 

”Den danske fødevareminister måtte sågar gå tiggergang til Kommissionen for at få indført 

noget så banalt som kontrol med salmonellakød – og det tog et år, før vi fik ja…” (bilag 10) 

Igen får vi metaforisk et billede af magtforholdet mellem EU, der her er repræsenteret ved 

Kommissionen, og medlemslandene, der er repræsenteret af den danske fødevareminister. Det 

metaforiske i, at ministeren fra Danmark har måttet gå tiggergang, giver os som læsere 

indikatorer på, at der er tale om et ydmygende og nedværdigende forhold mellem en 

frygtindgydende overordnede og en sagesløs underordnede. 

Italesættelsen af frygt i billedsproget bliver endnu mere udtalt, når spørgsmålet om kriminalitet 

inddrages: 
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”Vi tror på, at vælgerne ønsker et stærkt bolværk over for den grænseoverskridende 

kriminalitet.” (bilag 11) 

DF tildeler den tjekkiske præsident Vaclau Klaus samme beskyttende rolle mod en 

udefrakommende fare, når DF kalder ham ”det sidste værn mod den omskrevne EU-forfatning” 

(bilag 12). 

Både bolværk og værn står som noget, der opstilles for at holde noget, i disse tilfælde farligt, 

væk. Her skal det sikre trygheden ved at forsvare os mod de mange risici, som ifølge DF følger 

med vedtagelsen af EU-forfatningen (Lissabon-traktaten), og farer ved grænseoverskridende 

kriminalitet. I det følgende eksempel er det østeuropæere, der personificerer den 

grænseoverskridende kriminalitet, og som DF på grund af EU som fjenden gør til dem, vi som 

læsere skal frygte: 

”Narkotika, våben og sågar mennesker smugles ind over grænsen, og organiserede tyvebander 

fra Østeuropa kan frit drage ind i landet og forsvinde ind i storbyerne. Herfra begår de 

tricktyverier eller endnu værre – de forfærdelige, voldelige hjemmerøverier, som efterhånden er 

en del af hverdagen. Bliver de arresteret af politiet og smidt ud af landet, smutter de bare 

tilbage over grænsen igen. Det er jo nemt nok.” (bilag 11) 

Pia Kjærsgaard fortsætter i den retspolitiske diskurs ved at hæfte nogle mere konkrete ord på, 

hvad den grænseoverskridende kriminalitet indebærer: 

”den linde strøm af stoffer og våben, som banderne importerer til deres ulovlige forretninger.” 

(bilag 11) 

Med det valgte billedsprog her synes det for os som læsere klart, at her er noget at frygte, 

eftersom de kriminelle bander lader stoffer og våben flyde ind over de danske grænser, hvilket i 

sig selv udgør et faremoment, idet begge dele især i de forkerte hænder er farlige. Det alvorlige 

i denne fare understreges blandt andet af brugen af ordet ”mafiabander” (bilag 10). 

 

3.5.4 Leksis og semantik 

Herudover er det interessant at iagttage, hvordan DF italesætter EU, dens instanser og 

tilhængere. På leksisplan er de ord, vi her påpeger, også meget entydige og direkte adjektiver 
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og substantiver. Morten Messerschmidt bruger ”gennemført tåbeligt” og ”omklamrende magt” 

(bilag 10), der ikke efterlader meget spillerum til det modsatte syn på EU. Adjektivet 

”omklamrende” er også på det semantiske plan negativt ladet, da det giver associationer til 

noget meget lidt ønskværdigt, som er svært at slippe af med. Denne lidet flatterende 

beskrivelse af EU med mange negativt ladede ord er gennemgående i DF’s kommunikation 

vedrørende EU. 

Pia Kjærsgaard følger stilen op med flere direkte og stærke ord som ”kvalmende”, ”ufatteligt 

udemokratisk” og ”ingen folkelig resonans” (bilag 12). Den sidstnævnte formulering går lidt 

uden for den meget stringente måde, vi ellers ser DF kommunikere på, da substantivet 

”resonans” er et atypisk fremmedord i teksterne, der står i kontrast til det hverdagsagtige 

sprog, DF benytter. Semantisk set virker det derfor ikke helt så skarpt og direkte som de øvrige 

ord, vi finder i deres kommunikation. Skarp og sarkastisk er hun dog igen over for nogle af EU’s 

topfolk: 

”Det er utroligt, at man endnu en gang skal være vidne til, at EU’s mægtigste mænd i løbet af en 

enkelt formiddag får kollektivt hukommelsestab – glemmer alt om afstemningsresultaterne i 

Frankrig, Holland og Irland – og som om intet var hændt vrøvler videre om et stadig snævrere 

union.” (bilag 12) 

Ud fra denne beskrivelse giver DF en forståelse af, at EU består af folk, der ”vrøvler” og har en 

endog meget selektiv hukommelse, som passer med, hvad der bekommer EU bedst på trods af 

befolkningernes stemme, for ”I EU hører man kun, hvad man selv vil høre.” (bilag 12) Dette 

billede bestyrkes af flere udsagn som, at 

”EU ignorerer to rungende nej’er i Frankrig og Holland” og ”Nu lægges der så maksimalt pres på 

den tjekkiske præsident Vaclau Klaus for at tvinge ham til at underskrive den traktat, som han er 

så inderligt imod, og som han og hans parti er overbevist om strider imod den tjekkiske 

forfatning.” (bilag 12) 

At EU med DF’s ord vrøvler, ignorerer og tvinger er ensbetydende med, at der er grund til at 

frygte EU, da selv ikke befolkningens stemme har betydning, idet EU er ”bimlende ligeglade.” 

(bilag 12) Det betyder, at EU kan tvinge traktater igennem, der strider imod medlemslandenes 

forfatninger som den tjekkiske. At DF her ligesom med Irland tager parti for et mindre EU-land 
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som Tjekkiet betyder, at Danmark indsættes i et skæbnefællesskab med disse andre mindre EU-

medlemmer, med hvem EU er ”bimlende ligeglade”, hvorfor vi som læsere også kan frygte for, 

at også den danske grundlov kan være i risikozonen for af EU at blive sat ud af kraft. Ud fra 

denne semantik iagttager vi også DF’s italesættelse af sig selv som folkets repræsentant, idet DF 

påtager sig opgaven med at stå vagt om grundloven, som de sætter ækvivalent med national 

selvbestemmelse over for EU’s ”omklamrende” magt, der udgør den udefrakommende fare fro 

Danmark. 

 

3.5.5 Den diskursive praksis 

Flere steder i den EU-politiske kommunikation kan vi iagttage interdiskursivitet. Skal læseren 

knytte an til DF’s kommunikation i forbindelse med EU-diskursen gives der derfor flere 

muligheder herfor. 

Det, at der er tale om nogle udefrakommende farer, gør, at vi også kan tale om endnu en 

diskurskobling, som vi også ser under den retspolitiske diskurs, nemlig til udlændingediskursen. 

Her ser vi, at DF kæder kriminalitet og udlændinge sammen, hvor særligt folk fra Mellemøsten 

står for skud (bilag 6). 

Netop i udlændingediskursen som diskurskobling finder vi nogle af de vigtige ækvivalenter i 

forhold til, at DF byder sig til som beskyttere af trygheden i deres kommunikation. Den 

stramme udlændingepolitik i Danmark er nemlig ifølge DF sikret ved det danske forbehold på 

det retspolitiske område (bilag 12). Samme argumentation med en større dansk frihedsgrad ved 

at stå udenfor anvendes i forhold til euro-spørgsmålet: 

”Der er den lille hage ved euro-samarbejdet, at hvis Danmark havde udskiftet vores kroner med 

euroen, så havde vi ikke kunnet operere med så stort et underskud på finansloven, som vi gør 

for 2010 – et underskud, der er nødvendigt for for alvor at sætte gang i dansk økonomi igen – 

EU havde derimod udskrevet bøder til Danmark.” (bilag 12) 

I begge tilfælde italesættes forbeholdene som fordele for Danmark, fordi de giver os den 

tryghed, at EU ikke kan blande sig. Ophæves forbeholdene er det for DF ensbetydende med en 
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masse risici for, at Danmarks politik på områderne vil blive ændret, fordi de så bestemmes fra 

EU. 

Udover forbeholdene kan det i teksterne læses, at DF også vægter Danmarks historie og kultur 

højt, hvilket nemlig også kædes sammen med tryghed, fordi de udgør et slags beskyttende 

værn mod de udefrakommende farer, som EU står for. Pia Kjærsgaard skriver: 

”den fine gamle grænsestation vidner om et stolt stykke danmarkshistorie i en smuk og 

betydningsfuld del af Danmark.” (bilag 12) 

Morten Messerschmidt nævner eksempler på dansk kultur og traditioner: 

”Siden hvornår har krig og fred i Europa egentlig været afhængig af, at vi ikke selv må 

bestemme over vores lystfiskere, folkeskoler og julekonfekt?” (bilag 10) 

Det virker til, at DF opererer med den grundantagelse, at man som dansker finder noget 

velkendt og hjemmevant i folkeskolen og julekagerne, hvor der kan findes tryghed over for det 

fremmede, ukendte og udefrakommende, der kan virke farligt. Denne sammenkædning af 

dansk historie, tradition og kultur som noget godt og trygt bliver konstrueret som værende i 

fare, fordi EU udfordrer Danmarks nationale selvbestemmelse. Grænsekontrollen bliver 

hermed gjort til symbol på Danmarks tryghed, der nu er svækket på grund af den manglende 

grænsekontrol: 

”Men at gå på kompromis med borgernes tryghed, kan ikke opvejes i nok så meget mere 

samhandel. Derfor vil vi have grænsekontrollen tilbage.” (bilag 10) 

I og med, at grænsekontrollen – og dermed trygheden – er afskaffet, bevæger DF sig fra 

trygheds- til frygtdiskursen. Den manglende grænsekontrol bliver nemlig af DF italesat som 

medvirkende til at skabe utryghed og frygt i form af helt aktuelle problemer og farer: 

”Den verserende bandekrig er endnu et eksempel på, at vi har brug for grænsekontrollen.” (bilag 

11) 

Her kædes bandeopgørene herhjemme sammen med den manglende grænsekontrol i 

Sønderjylland. Pia Kjærsgaard bruger her i sin argumentation formanden for Toldudvalget i 

Dansk Told- og Skatteforbund, Orla Olesen: 
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”Han har længe prøvet at råbe politikerne op – men ingen, ud over Dansk Folkeparti, vil høre på 

ham.” (bilag 11) 

I denne forbindelse er det interessant, hvordan DF italesætter sig selv. Nemlig som partiet, der 

kæmper alene for en fornuftig sag mod alle de andre partier, som ikke vil lytte. Dette er en 

italesættelse, vi også iagttager i dyrevelfærdsdiskursen. 

Netop dyrevelfærdsdiskursen kan vi også iagttage en kobling til, idet det italesættes, at 

dyrevelfærd er så vigtig, at DF ikke vil lade økonomiske hensyn veje tungere end hensynet til 

dyrenes kår. Morten Messerschmidt udtrykker således: ”Jeg vil have et EU, hvor dyrevelfærd 

går forud for industriens krav.” (bilag 10) 

I EU-diskursen iagttager vi udover udlændinge- og dyrevelfærdsdiskursen også en underdiskurs 

i form af en eurodiskurs: 

”Vi har endda stemt om euroen to gange – og den danske befolkning vil ikke have den fælles 

mønt.” (bilag 12) 

Her italesætter DF sig selv som talsmand og repræsentant for hele befolkningen. Derved kan vi 

iagttage intertekstualitet, idet vi også møder denne italesættelse af at tale på hele nationens 

vegne i dyrevelfærdsdiskursen med ”danskerne” (bilag 3) og i den retspolitiske diskurs med 

”danskernes retsbevidsthed”, ”befolkningen”, ”danskerne” (bilag 6). 

 

3.5.6 Modsætningspar 

Det overordnede modsætningspar, som vi kan iagttage, at DF konstruerer i deres EU-politiske 

kommunikation, er modsætningsparret dem selv over for EU. Som vi tidligere så, konstruerer 

DF EU som en fjendtlig stemt og magtfuld elite (se afsnit 3.5.3), hvilket er interessant i flere 

henseender. For det første bidrager det for DF til at tegne EU som den fjende, der er 

”udemokratisk” (bilag 12) og står for værdier, som DF tager afstand fra. Dog konstruerer DF 

også EU som ven inden for især handel: 

”Selvfølgelig er EUs indre marked en fordel for vore virksomheder. Selvfølgelig er det fornuftigt 

at nedbringe toldgrænser og gøre samhandlen lettere.” (bilag 10) 
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Pia Kjærsgaard er inde på det samme omkring handelspolitikken, hvor hun igen italesætter DF 

som talende på folkets vegne, her endda de europæiske befolkninger: 

”I EU er man bimlende ligeglade med den brede og dybe skepsis i de europæiske befolkninger 

mod forvandlingen af et i sin essens fornuftigt handelsmæssigt samarbejde til en europæisk 

superstat.” (bilag 12) 

EF-domstolen konstruerer DF også i et modsætningspar, idet den italesættes som en fjende, 

som DF på sarkastisk vis lader hånt om, og hvortil de derfor laver en kraftig afstandstagen: 

”På en eller anden måde må man altså beundre EF-domstolen. Tænk som dommer efter sikkert 

masser af års studier og hårdt juridisk arbejde at kunne nå frem til noget så gennemført 

tåbeligt…” (bilag 10) 

Og modsætningsparret mellem DF på den ene side og dommerne, og nu også venstrefløjen, 

som fjenderne på den anden side konstrueres endnu tydeligere: 

”Men det er som om, at EF-domstolen altid stiller sig til rådighed, når det handler om at 

gennemføre venstrefløjens drøm om et multietnisk paradis.” (bilag 10) 

Her placerer DF sig selv i et ”dem og os”-billede, hvor ”dem” er EF-domstolen og venstrefløjen, 

som DF italesætter som to fjender i en indbyrdes vennerelation, der forfølger det samme mål. 

Dette er ønsket om ”et multietnisk paradis”, som Morten Messerschmidt betegner situationen, 

hvis Tyrkiet optages i EU (bilag 10). Derved skaber DF ydermere et fjendebillede af Tyrkiet som 

et symbol på faren for, at en masse udlændinge kommer til Danmark. 

Også andre eliter bliver genstand for DF’s identitetskonstruktioner. For udover de juridiske 

eksperter i EF-domstolen anvender DF økonomiske eksperter til at understøtte deres synspunkt 

i forbindelse med eurodiskursen: ”selv de økonomiske vismænd kan ikke få øje på en fordel ved 

at afskaffe kronen.” (bilag 10) 

Her ser vi en tilnærmelse til de økonomiske eksperter, der fungerer som vismænd. Når eliten 

således indtager synspunkter, der kan bruges i DF’s argumentation, konstrueres de som venner, 

men når de er repræsentant for noget, der strider imod DF’s politik, konstrueres de i stedet 

som fjender i et modsætningspar. 
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Vi iagttager også modsætningspar på den hjemlige scene. Vi ser dels, at DF i almindelighed 

konstruerer fjender i ”venstrefløjen”, ”unionspartierne” (bilag 10), ”ja-partierne” og 

”statsministeren” (bilag 12) og i særdeleshed Socialistisk Folkeparti personificeret i Margrethe 

Auken (bilag 10) og Villy Søvndal (bilag 12). DF fremstiller begge navngivne politikere og deres 

parti som utroværdige i især EU-spørgsmål, fordi de inden for en årrække har skiftet 

standpunkt og dermed side i EU-debatten, hvor de er gået fra modstandere og skeptikere til 

tilhængere af EU. I denne fremstilling bruger DF både humor og sarkasme: 

”Står EU-skepsissen i vejen for ministerbilen, så må EU-skepsissen vige, ligesom alle de andre SF-

holdninger, der har stået i vejen for ministerbilen.” (bilag 12) 

Ved at så tvivl om SF’s troværdighed kan DF samtidig skabe en risikobevidsthed hos 

(potentielle) SF-vælgere om, at disse ikke kan vide sig sikre på, om SF ændrer holdning igen til 

et spørgsmål og derved får noget andet, end vælgerne troede at have stemt på. 

 

3.5.7 Delkonklusion 

I vores analyse af DF’s kommunikation på det EU-politiske område ser vi en velkendt opbygning, 

som vi ser, at DF også benytter i forbindelse deres kommunikation om andre politikområder, 

med afsæt i en aktuel begivenhed. Her fremlægges diskurser med udgangspunkt i noget fra 

hverdagen. Samtidig er teksterne fyldt ud med et meget let forståeligt og direkte sprog, hvor 

der bruges sarkasme og skarpe, negativt ladede substantiver og adjektiver, der giver mange 

entydige associationer til noget, vi som læsere bør frygte. Det samlede billede af EU bliver 

derfor til et fjendebillede, hvor det er klart, at EU anses som en udefrakommende fare, hvis 

indflydelse må minimeres for at kunne opretholde trygheden i Danmark. 

Fjendebilledet styrkes i måden, hvorpå DF anvender billedsprog. Herigennem fornemmes en 

kraftig afstandstagen til EU, der metaforisk fremstilles som et eksprestog og en bulldozer (bilag 

12), som fjerner alt på sin vej uden hensyntagen til omgivelserne (befolkningerne). EF-

domstolen italesættes også som en fjende i et modsætningspar, som DF opstiller. Ifølge DF er 

det, som dommerne når frem til, ”gennemført tåbeligt” (bilag 10). 
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Vi iagttager andre eksperter som de økonomiske vismænd blive italesat som venner af DF. Det 

afgørende for DF i forhold til, hvorvidt en sådan elite konstrueres som ven eller fjende, er altså 

ikke så meget dens karakter som dens brugbarhed i forhold til at styrke egen politik. 

Generelt set fremstilles EU ved hjælp af billedsproget som en magtfuld elite, der altid får sin 

vilje via pres og tvang over for medlemslandene og deres befolkninger (bilag 12). Derfor bliver 

det med DF’s fremstilling legitimt at frygte EU og dens tilranede magt. Frygten bunder i den 

fare, som EU udgør, for helt at overtage bestemmelsesretten over alle områder og sætte 

grundloven ud af kraft (bilag 10). 

Her konstruerer DF sig som beskytter af grundloven og Danmarks selvstændighed (bilag 10), 

hvori vi som læsere kan finde tryghed. Dette gøres af DF ved blandt andet at italesætte 

forbeholdene som Danmarks værn mod endnu mindre selvbestemmelse. Af samme årsag gøres 

EU-tilhængerne på den hjemlige scene til fjender, hvorunder særligt Socialistisk Folkeparti 

personificeret i Margrethe Auken (bilag 10) og Villy Søvndal gøres til fjender (bilag 12). 

Vi iagttager, at DF i EU-diskursen kobler til flere andre diskurser og dermed en høj grad af 

interdiskursivitet. Vi ser eksempelvis flere koblinger til den retspolitiske diskurs, idet DF kæder 

EU’s åbne grænser sammen med bedre muligheder for kriminelle til at udøve virksomhed i 

Danmark. Derved kobles der også til udlændingediskursen, da mange stoffer og kriminelle 

netop kommer ind over den danske grænse fra udlandet. Hermed kan vi se, hvordan DF 

italesætter farer og risici i de tilkoblede diskurser. 

I begge tilfælde er der tale om ”problem-løsning”-relationen, idet DF påpeger den tryghed, som 

grænsekontrollen historisk set har givet. Da grænsekontrollen endnu var der, fungerede den 

ifølge DF’s konstruktion som et tryghedssikrende bolværk (bilag 11), der kunne holde farerne 

ude. Løsningen på problemet er således at genindføre grænsekontrollen. Trygheden i forhold til 

det frygtindgydende EU sammenkæder DF også med dansk historie, kultur og tradition (bilag 

10), der placeres som en tryg modvægt til det, EU står for. 

Herudover iagttager vi, hvordan DF også kobler til dyrevelfærdsdiskursen. I DF’s italesættelse af 

EU er det ikke kun EU’s befolkninger, der bør frygte EU, for dyrene er også i fare, fordi EU 

sætter økonomiske hensyn højere end dyrevelfærd (bilag 10). I forbindelse med det 

økonomiske iagttager vi også, hvordan DF kobler til euro-diskursen. Ligesom på det 
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udlændingepolitiske og det retspolitiske område sker det, når talen falder på de danske 

forbehold (bilag 12). Her bemærker vi desuden intertekstualitet i den måde, at DF konstruerer 

sig selv som talende på befolkningens vegne: ”den danske befolkning vil ikke have den fælles 

mønt” (bilag 12). Denne italesættelse ser vi også i dyrevelfærdsdiskursen med ”danskerne” 

(bilag 3) og i den retspolitiske diskurs med ”danskernes retsbevidsthed”, ”befolkningen”, 

”danskerne” (bilag 6).  
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3.6 Mærkesag: Svage og ældre (delanalyse 5) 

3.6.1 Introduktion til delanalyse 5 

Svage og ældre er den femte og sidste af DF’s mærkesager, som vi analyserer nærmere. De 

svage og ældre hører ind under de to politiske hovedområder sundhedspolitikken og 

socialpolitikken. De svage og ældre repræsenterer altså en del af de samfundsgrupper, som 

disse to politiske områder er en del af. DF er et parti, som gerne vil tage sig af samfundets 

svageste, hvortil både syge og ældre hører. DF er inden for denne mærkesag særlig kendt for at 

have været med til at indføre ældrechecken, som er en supplerende pensionsydelse til de 

økonomisk svagest stillede. 

 

3.6.2 Genre og sprogbrug 

Til vores analyse af kommunikationen om denne mærkesag har vi udvalgt tre tekster, der udgør 

vores empiriske materiale: Et ugebrev af Peter Skaarup, ”Dansk Folkeparti vil prioritere de ældre 

og deres omsorg ved finanslovsforhandlingerne” (bilag 13), en brochure af DF om ældre, ”Det 

vil vi gøre for gamle Danmark” (bilag 14) og endnu en brochure, ”sundhed og social tryghed” 

(bilag 15). 

I ugebrevet af Peter Skaarup (bilag 13) og brochuren, ”sundhed og social tryghed” (bilag 15) er 

stilen meget argumenterende. Peter Skaarup skriver om DF’s rolle og konstruerer DF som 

partiet, der taler de svage og ældres sag. Dette er også den opfattelse, som de konstruerer 

befolkningen til at have af DF. Eksempelvis skriver Peter Skaarup: 

”Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at Dansk Folkeparti igen i år vil sætte fokus 

på forholdene for de ældre.” 

Han konstruerer med andre ord en sammenkobling mellem partiets egen selvkonstruktion som 

partiet, der varetager de ældre og syges interesser, og at dette via, at det ikke er den ”store 

overraskelse” også er den generelle opfattelse hos befolkningen. Hans sprog bærer præg af at 

være talesprogsagtigt, hvilket er med til at gøre kommunikationen nærværende, idet de 

forsøger at møde læseren i øjenhøjde, hvor de samtidig udviser en sympati med og bekymring 

for de svage og ældre: 
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”Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør 

opfattes som byrdefuld, men derimod en kær opgave” (bilag 15) 

Her er også et eksempel på, hvordan DF anvender et emotionelt sprog, der kan påvirke 

læseren. I bilag 15 italesætter DF, hvad de forstår ved at hjælpe de svage, og hvordan de 

meningsudfylder begreberne sundhed og social tryghed. 

I bilag 14, der handler om, hvad DF har gjort for de ældre, og hvad de vil gøre fremadrettet, er 

den sproglige udtryksform anderledes. Det er mere informativt, og i punktform italesætter de 

dels, hvad DF har gjort, og dels hvad de vil tage af politiske initiativer i fremtiden. Opsætningen 

i denne brochure med punktopstilling er med til at gøre det læsevenligt. Samtidig er der 

anvendt en skrifttype og -størrelse, der er markant større end i alt andet materiale, vi har 

behandlet. 

 

3.6.3 Aktualitet og billedsprog 

Hvor vi i de andre mærkesager, som vi analyserer, kan iagttage, at aktualiteten er et 

gennemgående træk i DF’s kommunikation, træder denne ikke så synligt frem under 

mærkesagen svage og ældre. Dette tilskriver vi i høj grad genrerne. Her har vi blandt at gøre 

med to brochurer, som ikke har samme forudsætninger for at kunne indeholde aktuelle 

begivenheder som ugebrevsgenren, da brochuren tjener et andet formål, hvor dens funktion er 

at præsentere DF’s politiske holdninger på kort og lang sigt. 

Vi kan dog alligevel iagttage en brug af aktualitet under denne mærkesag, idet Peter Skaarup 

tager afsæt i det politiske kalenderår, der kickstartes i august måned, hvor politikerne efter 

endt sommerferie fra Folketinget tager forskud på de kommende finanslovsforhandlinger. 

Herved bruger han denne aktuelle begivenhed til at italesætte ældre og deres forhold. 

I forhold til vores øvrige delanalyser af kommunikationen om de fire andre mærkesager falder 

det i øjnene, at DF under svage og ældre ikke benytter billedsprog til at italesætte diskurserne. 

Dette er ellers et gennemgående træk i den øvrige kommunikation, som har levendegjort og 

dramatiseret sproget. Derimod kan vi iagttage, at de her benytter billeder til at illustrere og 

underbygge deres måde, hvorpå de italesætter dette område. Eksempelvis signalerer billederne 
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i bilag 14 en kærlig omsorg for ældre mennesker. Det ene af billederne viser således en ældre 

med en arm om skulderen fra en anden person. 

 

3.6.4 Leksis og semantik 

Peter Skaarup anvender nogle på ældreområdet karakteristiske substantiver og adjektiver, når 

han italesætter de ældres forhold. Disse ord bidrager til at udskille de ældre som en ekskluderet 

samfundsgruppe. Han skriver blandt andet, at folkepensionisternes nuværende forhold ikke 

giver et liv i ”luksus” (bilag 13). Og der er et ”stort” indkomstskel mellem de ”yngre” 

pensionister og ”en meget stor gruppe pensionister, som har knoklet i mange år.” (bilag 13). 

Forskellen forklarer han med, at de førstnævnte har haft bedre opsparingsordninger end de 

sidstnævnte. 

Med andre ord bliver mange ældre gjort til en form for offer. Den offerrolle, som DF dermed 

selv er med til at italesætte de ældre i, prøver de imidlertid også at få dem ud af ved at lægge 

op til, at de skal være ligeværdige borgere i samfundet. Således kan vi iagttage, at de adjektiver, 

”omsorgsfuld”, ”venlig”, ”svage” og ”truede” (bilag 15), der beskriver denne samfundsgruppe, 

også bruges af DF til at positionere dem i forhold til samfundet. Denne udsatte gruppe vil DF 

sikre ”får et værdigt og trygt liv” (bilag 15). Der italesættes ligefrem fra DF’s side en form for 

taknemlighed for de ældre: ”Vi har meget at takke den ældre generation for, og de skal 

belønnes” (bilag 14). 

Den nævnte belønning sker igennem de politiske initiativer, som DF har været eksponent for. 

Eksempler herpå er: ”kvalitetssikring af hjemmehjælpen”, ”ret til et dagligt bad”, ”Den ældre 

skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid”(bilag 14). 

Herved tillægger DF de ældre nogle privilegier, som lægger sig op på den 

ligeværdighedsdiskurs, som vi behandler nærmere i afsnit 3.6.5. Koblingen til 

ligeværdighedsdiskursen kan vi også iagttage i form af DF’s italesættelse af ”vore ældre” (bilag 

14). Dette possessive pronomen ”vore” er ikke DF’s udtryk for ejerskab over for de ældre, men 

et signal om en respekt for og samhørighed med de ældre som en inkluderet del af samfundet, 
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som vi intertekstuelt også kan iagttage i den retspolitiks diskurs, hvor DF anvender substantivet 

”medborgere” til at skabe den samme samhørighed og inkludering af de ældre (se afsnit 3.3.4).  

Ligeledes på det semantiske niveau er Pia Kjærsgaard med til at meningsudfylde ”de svage”. 

Det tæller substantiverne ”ældre”, ”syge” og ”handicappede” (bilag 15). 

 

3.6.5 Diskursive praksis 

Når DF italesætter de ældre, syge og svage sker det dog helt overordnet ud fra en 

tryghedsdiskurs: ”Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt 

og trygt liv.” (bilag 15) Her får DF ligeledes italesat ligeværdighedsdiskursen: 

”Danmarks sammenhængskraft som nation er betinget af, at folkets levevilkår har en høj grad 

af ligeværdighed.” (bilag 15) 

Ældre, syge og handicappede skal i DF’s optik betragtes som ligeværdige individer, der også skal 

inkluderes i samfundet, og de skal behandles respektfuldt. Derfor skal de tilbydes ordentlige 

forhold. Ældre skal have en fornuftig alderdom, og syge skal have adgang til et velfungerende 

sundhedssystem. DF’s ambition er: ”At Danmark til enhver tid skal have et sikkert, dygtigt og 

trygt sundhedsvæsen.” (bilag 15) De går endda skridtet videre i selvsamme brochure: ”Vi skal 

have verdens bedste, mest effektive og mest omsorgsfulde offentlige sundhedsvæsen.” (bilag 

15) 

Her tilbyder DF med andre ord trygheden: 

”Det er samfundets opgave at sikre danske borgere mod uforudsete og uforskyldte mangler og 

ulykker.” (bilag 15) 

Her er det også værd at bemærke, at det for DF er vigtigt at påpege, at der ikke bare er tale om 

borgere generelt, men at der bruges formuleringen ”danske borgere” (bilag 15). Dette 

signalerer, at DF ikke ønsker at inkludere de udlændinge, der opholder sig i landet. Denne 

opfattelse styrkes ikke mindst på grund af, at ”massiv indvandring” (bilag 15) er 

omkostningsfuldt, og at en ”stram udlændingepolitik giver plads til velfærd.” (bilag 15) 
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Når DF italesætter de svage og ældre, er udlændingene den store fare, der bliver konstrueret i 

DF’s kamp for at kunne tilbyde denne tryghed i form af velfærden. Udlændinge ekskluderes 

dermed i forhold til velfærd. Peter Skaarup omtaler næsten 6000 dansk-libanesere, der netop 

var blevet evakueret fra det land, som de nu var på ferie i, selvom de tidligere var flygtet derfra. 

Her foreslår han, at der skal foretages et tjek af, om de ”reelt står til rådighed på 

arbejdsmarkedet.” (bilag 13) 

Dermed kobler han en udlændingediskurs og en økonomisk diskurs på velfærdsdiskursen. Han 

konstruerer udlændinge som en gruppe mennesker, der kunne frigive en masse (økonomiske) 

ressourcer til gavn for velfærden. 

Under denne velfærdsdiskurs italesætter de ældrepleje, der ikke går blot på bedre forhold for 

de ældre i form af eksempelvis en forbedret ældrecheck, men også på, at der sættes fokus på 

forholdene for de ansatte i ældresektoren. Vi iagttager derfor intertekstualitet, idet vi i DF’s 

kommunikation i den retspolitiske diskurs finder samme italesættelse. Dette sker i forbindelse 

med italesættelsen af de offentligt ansatte i servicesektoren og deres problemer med at udføre 

arbejdet for de ældre (se afsnit 3.3.5). 

Når udlændingediskursen kobles på diskursen om de svage, konstruerer DF Socialdemokraterne 

som den store forhindring i kampen for at tilbyde bedre forhold til de svage. 

Socialdemokraterne har i DF’s optik været for blødsødne på udlændingeområdet, hvilket vi 

også iagttager i vores delanalyse af DF’s kommunikationen af denne mærkesag. 

På trods af dette kan vi iagttage en stor forskel i måden, hvorpå DF italesætter de svage og 

ældre i forhold til deres andre mærkesager. Baggrunden er, at DF i denne mærkesag ikke, som 

set i udlændingediskursen, har nogle direkte politiske modstandere. Derfor kan de ikke i samme 

grad fremstille politiske modstandere i kampen for bedre forhold for de svage i samfundet. Her 

er de politiske aktører lige fra den yderste venstrefløj til regeringen enige med DF i, at 

samfundets svage i en eller anden grad skal hjælpes. Når DF derfor konstruerer modstandere i 

kampen for bedre forhold, sker det igennem diskurskoblinger til nogle af DF’s andre 

mærkesager. Således kan vi i særlig grad se, hvordan Socialdemokraternes i DF’s optik 

lemfældige udlændingepolitik bringer interdiskursivitet i spil under svage og ældrediskursen 

ved at koble til udlændingediskursen. DF italesætter således ikke, at der eksempelvis findes 
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andre partier, der ikke ønsker bedre vilkår for de svageste. I stedet gør DF Socialdemokraternes 

italesættelse af udlændinge til en økonomisk diskurs, hvor de penge, der skal være med til at 

finansiere ældrevelfærden, med fordel kan spares på udlændingeområdet. 

 

3.6.6 Modsætningspar 

Vi kan i vores analyse af DF’s kommunikation om de svage og ældre iagttage, at DF konstruerer 

Socialdemokraterne i et fjendebillede. Som nævnt er dette Ikke fordi, Socialdemokraterne er 

modstander af bedre forhold for de svage i samfundet, men fordi de med deres prioriteringer 

på andre områder er med til at fastfryse nogle ressourcer, der kunne være gået til bedre 

velfærd for de svageste. 

I denne optik bliver ”diverse socialdemokratiske regeringer” (bilag 13) derfor konstrueret som 

fjender, da de har været medvirkende til, at ”velfærden også skal række til store grupper af 

indvandrere og flygtninge.” (bilag 13) Det er netop med fokus på udlændingeområdet, at DF 

konstruerer Socialdemokraterne som den helt store fjende: 

”På baggrund af ovenstående kan man alt efter temperament undre sig eller blot nøjes med at 

konstatere, at socialdemokraterne ved man altid hvor man har – og det er sjældent dér, hvor 

man skulle mene de burde være i forhold til deres påståede engagement i velfærdsstaten.” 

(bilag 13) 

Dermed italesætter Peter Skaarup en social uansvarlighed hos Socialdemokraterne, da de i DF’s 

optik ikke forstår sig på at foretage de rigtige prioriteringer. Men nu, hvor Socialdemokraterne 

også er begyndt at interessere sig for de ældre, kan vi se DF konstruere dem som utroværdige, 

idet Socialdemokraterne er begyndt at opføre sig som alt det, som de har beskyldt DF for at 

være: 

”Socialdemokratiet, har i mange år hånet Dansk Folkeparti for at være populistisk (...) og det der 

er værre, fordi vi tager os af de ældre og taler den ganske almindelige danskers sag. Nu, hvor 

danskerne har gennemskuet, at socialdemokraternes gamle projekt om at sikre arbejderne fra 

vugge til grav for længst er opgivet og er erstattet af en flirt med det ”multikulturelle og stærke 
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bekymringer over tonen i debatten og frygten for Danmarks internationale anseelse”, er 

socialdemokraterne igen begyndt at udtrykke bekymring for de ældre.” (bilag 13) 

Her iagttager vi også, at DF italesætter frygten ved igen at koble til Socialdemokraternes 

udlændingepolitik, der i DF’s optik er for vag og derfor kan føre til det ”multikulturelle” 

samfund. Det er heri, at frygten for DF består, da samfund repræsenterer en masse farer med 

dets ”parallelsamfund” (bilag 9), som DF italesætter i udlændingediskursen (se afsnit 3.4.5).  

Dermed konstruerer DF et modsætningspar med det ”multikulturelle” ”parallelsamfund” på 

den side og det ”homogene” samfund (bilag 9), som DF ønsker sig, på den anden side. 

En ven, som DF konstruerer, er regeringen. ”På trods af lidt slinger i valsen” (bilag 13) kan 

regeringen ” fastholdes på en stram indvandrerpolitik og ekstra bevillinger til de ældre og til den 

omsorg, der vitterligt er brug for” (bilag 13). 

Til trods for, at regeringen bliver konstrueret som en ven, er formuleringen også med til at 

konstruere DF’s egen rolle i forhold til regeringen. At DF kan fastholde regeringen på at føre ”en 

stram indvandrerpolitik og ekstra bevillinger til de ældre” vidner om DF’s selvforståelse som en 

magtfuld og indflydelsesrig regeringssamarbejdspartner. DF er ikke udvidende om, at de lægger 

de afgørende mandater for regeringen, og det udnytter de for at få mest mulig af deres politik 

igennem. I dette tilfælde refererer DF til to af deres mærkesager: Udlændingepolitikken og de 

svage og ældre. Samme selvkonstruktion som det indflydelsesrige parti ser vi intertekstuelt i 

udlændingepolitikken, hvor DF italesætter sig selv som, dem der skal ”sætte regeringen i sving.” 

(bilag 9) 

Vi iagttager også, at DF konstruerer nogle andre venner, der kan bidrage til DF’s ambition om at 

kunne tilbyde bedre velfærd for samfundets svageste. Den ene af dem er ”de mange dygtige og 

hårdtarbejdende ansatte i ældresektoren.” (bilag 13) Forudsætningen for, at der kan tilbydes 

bedre forhold til de syge, ældre og handicappede, er, at der er ansatte, der kan servicere dem. 

Når DF italesætter de svage og ældre, sker det over en bred kam med konstruktionen af 

modsætningspar: 
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”Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør 

opfattes som en byrdefuld, men derimod en kær opgave, som vi skal varetage med glæde.” 

(bilag 15) 

Heri er modsætningerne ”kær opgave”, der står i modsætning til ”byrdefuld”. Med andre ord er 

de med til italesætte en form for social ansvarlighed, som vi som samfund bærer. Pia 

Kjærsgaard taler ligefrem om, at ”Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine 

svageste.” (bilag 15) Heri ligger der en forpligtelse, som DF hellere end gerne vil påtage sig:  

”Såvel vore folketingsmedlemmer som vore regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundt 

om i de nye storkommuner arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for ældre, syge og 

handicappede.” (bilag 15) 

Et modsætningspar, som de imidlertid hævder at have afskaffet, kan ses i deres måde at 

italesætte førtidspensionister på, som tidligere eksisterede i ”A- og B-hold” (bilag 14). Herved 

kan vi iagttage en konstruktion, hvor der såvel er tryghed som frygt iboende. 

Forskelskonstruktionen A- og B-hold fortæller læseren om en ulighed, hvor der kan fremtales 

en frygt for eksempelvis at havne på det forkerte hold (B). Modsat fremfører DF netop 

opdelingen som afskaffet, hvilket de tilskriver sig selv, hvorved de konstruerer sig selv som det 

tryghedsskabende parti, der har fået skabt lighed mellem førtidspensionister. 

 

3.6.7 Delkonklusion 

Vi iagttager under DF’s mærkesag om de svage og ældre, at DF anvender en lidt anden retorik i 

forhold til deres andre mærkesager. Når de italesætter faretruende elementer i deres kamp for 

de svage og ældres forhold, sker det via de diskurser, som de kobler til svage- og 

ældrediskursen. Når udlændingediskursen bliver koblet på svage- og ældrediskursen, bliver 

Socialdemokraterne konstrueret som den store fjende. Dette skyldes, at de i DF’s optik er skyld 

i den massive indvandring, som trækker store veksler på økonomien, der skal række til 

velfærden for de svage og ældre: 

”velfærden også skal række til store grupper af indvandrer og flygtninge.” (bilag 13) 
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Dog er frygtdiskursen ikke så udtalt, da DF primært italesætter en tryghedsdiskurs. De svage 

såvel som ældre skal have ”et værdigt og trygt liv” (bilag 15). De skal tilbydes forhold, som vi 

som samfund kan være bekendt. DF taler ligefrem om, at det er samfundets pligt at hjælpe og 

belønne de ældre (bilag 14). 

Når DF italesætter de svage og ældre er det med nogle positive adjektiver, der alle indikerer, at 

omsorgen for denne samfundsgruppe, er en ”kær opgave” og ikke en ”byrdefuld” (bilag 15). 

Med dette modsætningspar er DF med til at konstruere sig selv som partiet, der ”står vagt om 

de svage” (bilag 13). Retorikken går altså med andre ord på, at DF italesætter sig som hjælper 

og beskytter, der som ven med de svage og ældre er eksponent for bedre forhold og mere 

tryghed i velfærden. 

Vi iagttager også, at DF konstruerer nogle venner, der kan bidrage til DF’s ambition om at 

tilbyde bedre velfærd for samfundets svageste. Her er der tale om de ansatte i ældresektoren. 

Forudsætningen for, at der kan tilbydes de syge, ældre og handicappede bedre forhold er, at 

der er hænder nok til at udføre arbejdet. Derfor går dette ikke blot på at skabe bedre forhold 

for de ældre selv via eksempelvis ældrechecken, men ydermere på, at der skal sættes fokus på 

forholdene for de ansatte i ældresektoren. Både lønnen og prestigen er ifølge Peter Skaarup 

ikke særlig høj for at arbejde i ældresektoren (bilag 13). Her iagttager vi intertekstualitet, idet vi 

i DF’s kommunikation i den retspolitiske diskurs finder samme italesættelse af de ansatte i 

plejesektoren. 

Den anden ven, som DF konstruerer, er regeringen, der trods ”lidt slinger i valsen” (bilag 13) 

kan hjælpe DF til at opnå deres målsætninger i mærkesagerne omhandlende 

udlændingepolitikken og hjælpen til de svage og ældre. Til trods for, at regeringen her bliver 

konstrueret som en ven, italesætter de også et forbehold over for regeringen, idet de implicit 

italesætter deres egen magtfulde position i forhold til at være støtteparti, som regeringen er 

nødsaget til at være lydhør overfor. 

I kampen for bedre velfærd for de svage og ældre konstrueres der ikke de store faretruende 

aktører, der er imod DF’s synspunkt. Dette skyldes, at det kan være svært at finde nogle spillere 

fra den politiske scene, der kan være grundlæggende uenige i DF’s betragtninger om, at de 

ældre skal behandles ordentligt og med respekt. 
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Alligevel iagttager vi en diskurs, hvori DF konstruerer noget, der kan stå i vejen for DF’s kamp 

for bedre velfærd for de svage. Her er det udlændingediskursen, der bliver bragt i spil, idet de 

italesætter udlændinge som en stor økonomisk belastning. Peter Skaarup omtaler i sit ugebrev 

de næsten 6000 dansk-libanesere, som, han foreslår, skal undersøges nærmere, da han kraftigt 

antyder, at mange af dem er på overførselsindkomster. Hermed kobles der også til en 

økonomisk diskurs, hvor det er økonomien, der bliver brugt på udlændingene, der forhindrer 

DF i at belønne de personer, som har været med til at bygge det moderne danske 

velfærdssamfund op (bilag 13). 

 

3. 7 Opsamling: Analyse 

Af vores analyse af DF’s kommunikation, som er fordelt med tre forskellige tekster om hver af 

DF’s fem mærkesager om dyrevelfærd, retspolitikken, udlændingepolitikken, EU og hjælp til 

svage og ældre, kan vi udlede flere interessante aspekter. Det første aspekt, vi kan iagttage er, 

at selvom vi analyserer kommunikation på fem forskellige politikområder, kan vi alligevel tale 

om én samlet fortælling. 

Det andet aspekt er vores iagttagelse af, at DF overordnet kommunikerer i to diskurser: En 

frygt- og en tryghedsdiskurs. Disse to aspekter er med til at besvare, hvordan der i DF’s 

kommunikation skabes identiteter og sociale relationer i forhold til de aktører, der er inddraget 

i deres kommunikation. I det følgende samler vi op på disse analyseresultater. 

Et af de kendetegn, vi kan iagttage i DF’s kommunikation om deres mærkesager, er 

tilstedeværelsen af én samlet fortælling. Denne overordnede fortælling kommer til udtryk i de 

tekster, vi har analyseret til trods for, at det er kommunikation på fem vidt forskellige 

politikområder. Alligevel er der ikke tale om fem af hinanden uafhængige fortællinger, der har 

hver deres karakteristika. Tværtimod kan vi identificere flere fællestræk end forskelle trods 

teksternes forskellighed i genrer og sprog. 

Det helt gennemgående fællestræk er interdiskursiviteten, som vi kan se i den måde, hvorpå DF 

lader områderne overlappe hinanden ved hele tiden at koble diskurser sammen. Via disse 

konstante sammenkædninger af diskurser bliver mærkesagerne hyppigt italesat inden for 
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hinandens områder, således at de hver især kommer til at stå stærkt frem, samtidig med at de 

udgør en enhed. Hvis vi tager den retspolitiske diskurs som eksempel, er der her koblinger til 

EU-, udlændinge-, ældre- og dyrevelfærdsdiskursen. På den måde bliver den retspolitiske 

diskurs for DF ikke alene gjort til et spørgsmål om strengere straffe, men ligeledes til spørgsmål 

om mindre magt til EU, stram udlændingepolitik samt tryghed til ældre og dyr. 

 

 

      

 

 

       

 

  

Figur 2: Modellen viser et eksempel på interdiskursivitet i DF’s kommunikation. Her er den retspolitiske 

diskurs overdiskurs. Pilene viser diskurskoblinger til andre diskurser. 

 

Et andet gennemgående træk er fremgangsmåden og opbygningen af teksterne. For 

størstedelens vedkommende tages der udgangspunkt i en aktuel sag eller begivenhed, som DF 

integrerer i sin fortælling om sig selv, som Giddens kalder biografi (Giddens 1996: 70). Disse 

aktuelle sager finder DF i det nære på dagligdags- eller hverdagsniveau. Den enkeltstående 

begivenhed, som omtales med en stærk brug af semantik og billedsprog, ophøjes af DF til en 

generel tendens i tiden, der skal anskues som et overordnet samfundsproblem. 

Argumentationen sker ved at underbygge med de føromtalte diskurskoblinger, hvilket bevirker, 

at mindst tre af DF’s øvrige fire mærkesager bringes i spil uanset, hvad der er den overordnede 

diskurs. Sammenkædningen af diskurserne er, udover at være medvirkende til at skabe 

Udlændingediskursen Svage- og ældrediskursen 

    Den retspolitiske diskurs 

 

Dyrevelfærdsdiskursen EU-diskursen 
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enhedsfortællingen, en del af grundlaget i teksterne, hvor DF sætter frygtdiskursen over for 

tryghedsdiskursen i deres konstruktion af det givne samfundsproblem. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Modellen illustrerer ”problem-løsning”- relationen i DF’s kommunikation. De øverste pile viser den 

generelle opbygning i DF’s tekster, mens de nederste viser et konkret eksempel fra den retspolitiske diskurs (bilag 

6). Heraf ses, at en enkeltstående begivenhed gøres til et generelt samfundsproblem (frygtdiskursen), som DF 

fremlægger løsningen på (tryghedsdiskursen). 

 

Med udgangspunkt i det af DF identificerede og frygtfremkaldende problem stiller de løsninger 

eksempelvis i form af højere straffe (dyrevelfærds- og retspolitikken), genindførsel af 

grænsekontrol (EU-politikken) stram udlændingelovgivning (udlændinge- og svage- og 

ældrepolitikken), der skal tilbyde os som læsere den tryghed, som kun kan skabes ved DF’s 

problemløsning. Deres problemkonstruktion er nemlig af en sådan karakter, at der kun kan 

eksistere én måde at skabe eller genskabe tryghed for danskerne, og det er ved den politik, som 

DF vedholdende og principfast er garant og repræsentant for. Dermed ser vi, at DF bygger deres 

kommunikation op efter den globale semantiske relation, som Fairclough kalder ”problem-

løsning”-relationen (Fairclough 2003: 91-92) 

Med disse ”problem-løsning”-relationer fremfører DF sig selv som repræsentant for både den 

sunde fornuft og som talende på vegne af hele befolkningen. Gennemgående italesætter de 

fornuft på en sådan måde, at de sætter sig selv ækvivalent med fornuft, ligesom deres løsninger 

er fornuftige i modsætning til primært Socialdemokraternes (bilag 5, 9 og 13), Socialistisk 

Folkepartis (bilag 5, 10 og 12) og EU’s (bilag 1, 6, 10, 11 og 12) løsninger og politik i det hele 

taget. Hermed er de altså med andre ord med til at konstruere deres egen selvidentitet som det 

fornuftige parti. De italesætter sig tilmed som et handlekraftigt parti, der tager initiativ til at 
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løse de italesatte samfundsproblemer med stor konsekvens. Denne måde at føre politik på 

kalder Bauman frygtpolitik Bauman 1992: 1999), idet den appellerer til folks frygt for særligt 

den personlige sikkerhed. 

Ud fra måden, hvorpå DF italesætter diskurserne, kommer det til udtryk, at de ikke blot er 

dyrenes og de ældres stemme, idet hele Danmark og alle danskerne er truet af 

udefrakommende farer som EU (bilag 1, 6, 10, 11, 12) og udlændinge (bilag 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 og 15), der har let adgang til Danmark på grund af EU’s regler. Hvad enten det er 

herboende udlændinge eller udefrakommende, kædes de af DF sammen med kriminalitet, 

hvilket er et element i frygtdiskursen. 

Hermed kan vi med Baumans ord se udlændinge som udtryk for alle tre typer af farer. Som 

udenlandske kriminelle udgør de en fare for krop og ejendele, idet de blandt andet konstrueres 

til at stå bag vold og hjemmerøverier (bilag 6). Desuden konstruerer DF også herboende 

udlændinge som en fare for den danske livsførelse i form af velfærdstruslen (bilag 15). Hertil 

kommer, at udlændinge også for DF udgør en identitetsmæssig fare for danskheden i det 

homogene samfund (bilag 9). Udlændingenes tilstedeværelse har nemlig skabt en udansk 

subkultur i parallelsamfundet (bilag 9), hvilket er et andet element i frygtdiskursen. 

En stor fjende i DF’s fortælling er EU, selvom DF i få sammenhænge konstruerer andre 

relationer til EU, idet DF bruger EU som ven, når interesserne er sammenfaldende. Vi ser det 

eksempelvis i dyrevelfærdsdiskursen, hvor EU er fjende, når det gælder dyretransporter (bilag 

1), mens EU i forbindelse med at forhindre drab på hvaler (bilag 2) bliver gjort til en ven. 

Grundlæggende set har DF og EU imidlertid ikke meget til fælles, for EU konstrueres som 

elitært og udemokratisk (bilag 12), hvor DF betragter sig selv som folkelig (bilag 13) og 

bekender sig til demokratiske værdier. Her ser vi DF foretage en kraftig afstandstagen til eliten, 

hvor det er værd at bemærke, at DF i den retspolitiske diskurs konstruerer de samme 

modsætningspar mellem dem selv og det danske juridiske system, som de gør i forhold til EF-

domstolen. Både de danske dommere og dommerne i EU er ifølge DF ”uden folkelig resonans” 

(bilag 12), som DF med deres selvidentitet placerer sig i modsætningspar med. DF gør sig til 

repræsentant for ”den ganske almindelige dansker” (bilag 13), der står alene imod den vældige 

overmagt i EU, hvilket er et tredje element i frygtdiskursen. 
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I DF’s identitetsopfattelse møder vi også fjendtlige relationer til Socialdemokraterne og 

Socialistisk Folkeparti. Førstnævnte gøres ansvarlig for en fejlslagen udlændingepolitik (bilag 

13), men på trods heraf åbnes en dør på klem for Socialdemokraterne, idet de måske er ved at 

nå til fornuft på området (bilag 9). DF er endnu skarpere over for Socialistisk Folkeparti, som de 

tildeler en identitet som en populistisk og politisk utroværdig vendekåbe, der vil gøre hvad som 

helst i bestræbelserne på at opnå regeringsmagten (bilag 12). 

Af andre aktører, der i DF’s identitetskonstruktion skabes fjendtlige relationer til, skal nævnes 

vigtige grupper som udlændinge og kriminelle. Begge er de grupper af afvigere i forhold til de 

”ganske almindelige danskere” (bilag 13), og som tilhører parallelsamfundet, der skaber frygt 

og utryghed. DF konstruerer dem som modstandere af det homogene danske samfund. DF ser 

primært de kriminelle som værende af udenlandsk oprindelse (bilag 6), og desuden er det 

afstumpede mennesker, hvis handlinger kun skal mødes med ét svar; konsekvens i form af 

lange fængselsstraffe. Udlændingenes identitet findes blandt andet i de østeuropæiske 

hjemmerøvere og mafiabander (bilag 11), muslimer og den islamiske kultur (bilag 8), der i DF’s 

optik er et modsætningspar i forhold til det danske moderne samfund. Udlændinges identitet 

bliver dermed generaliseret og kædes ydermere sammen med terrorisme (bilag 8), hvorved 

endnu et element i frygtdiskursen italesættes. 

En af måderne, hvorpå vi kan iagttage, at DF kommunikerer inden for frygtdiskursen, er Pia 

Kjærsgaards beskrivelse af den irske afstemning om Lissabon-traktaten (bilag 12). Angiveligt 

skulle et af ja-sidens argumenter have været, at et nej til traktaten kunne risikere at koste 

Irland mange arbejdspladser. Truslen eller risikoen for (masse)arbejdsløshed er en af de risici, 

som Ulrich Bech ser i det moderne risikosamfund. Ifølge Pia Kjærsgaard blev der netop spillet 

på irernes frygt for at miste deres arbejde i en i forvejen svær økonomisk tid, og den risiko 

udlægger hun som en trussel fra EU og ja-partierne. 

Vi iagttager således at DF ved denne italesættelse forsøger at tale til et, med Baumans ord, 

frygtfællesskab. I dette tilfælde er det frygten for at miste sit arbejde, med andre ord er det 

frygten for ens økonomiske livsførelse, som DF forsøger at få folk til at samles om. Ifølge 

Bauman vil moderne mennesker altid søge efter sådanne fællesskaber for ikke at stå alene med 

deres frygt (Bauman 1999b: 14). 
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Vi iagttager i analysen, hvordan DF kommunikerer til disse frygtfællesskaber, som de selv er 

med til at konstruere via deres italesættelse, hvor de skaber relationer til forskellige 

samfundsgrupper. Dette gælder blandt andre de ældre, som bliver konstrueret som den svage 

samfundsgruppe, der i særlig grad skal frygte at gå uden for døren. Dette gør DF ved at koble 

udlændingediskursen og retspolitisk diskursen på ældrediskursen. De ældre relaterer DF sig i 

særlig grad til ved at tale deres sag, hvorfor det bliver en del af deres selvidentitet at være 

partiet, der varetager de svage og ældres interesser. Herved konstruerer de sig også som 

partiet, der kan tilbyde den tryghed, som de i deres egen selvkonstruktion alene står for. 

Med andre ord forsøger DF at konstruere en fare og en utryghed i samfundet, for derefter selv 

at byde ind med løsningen, der skal skabe tryghed. Dette kan vi som nævnt iagttage under 

ældrediskursen, og det er gældende i alle deres mærkesager. For dyrevelfærdspolitikken 

gælder det, at DF skaber en identitet, hvor de konstruerer sig som dyrenes ven, idet de 

igennem deres italesættelse af dyrevelfærd skaber nogle relationer til personer, der kan se 

urimelighederne i, at dyremishandling finder sted. 

Trygheden i den retspolitiske diskurs kommer til udtryk igennem DF’s selvkonstruktion som 

partiet, der bekymrer sig om kriminaliteten i samfundet. Her skal trygheden komme ved hjælp 

af indførslen af højere straffe og mere konsekvens. DF konstruerer her en identitet som et parti, 

der ønsker konsekvens, og som er kompromisløse, når det kommer til kriminalitet. Det samme 

kan siges om udlændingepolitikken, hvor DF, som vi tidligere har været inde på, ofte kobler 

retspolitikken op på denne. Trygheden, der tilbydes, sker her igennem, at DF begrænser 

antallet af udlændinge, der kommer til landet, og dermed ikke forværrer de problemer, som DF 

konstruerer, at der allerede findes. En anden faretruende aktør konstruerer DF i EU, hvor DF i 

deres selvkonstruktion er partiet, der beskytter den nationale suverænitet og dermed 

trygheden for, at EU ikke får for meget magt. 

Én ting er DF’s selvidentitet og de relationer, som vi kan iagttage, at DF konstruerer igennem 

deres kommunikation. Noget andet er, om folk knytter an til de af DF italesatte diskurser, som 

med Faircloughs ord afhænger af den sociale praksis. Om læseren knytter an på baggrund af 

DF’s kommunikation, finder vi dog stadig relevant at diskutere, og vi vil derfor i det følgende 

kapitel diskutere om befolkningen deler DF’s frygtopfattelse. Denne diskussion tager vi med 

udgangspunkt i resultaterne af den seneste tryghedsmåling fra TrygFonden.  
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4 Diskussion 

I vores analyse har vi fremanalyseret de identiteter og sociale relationer, som DF skaber 

igennem deres kommunikation. Her har vi blandt fremanalyseret, hvordan DF tildeler nogle 

grupper i samfundet særlige identiteter. To af de grupper, som DF kommunikativt ekskluderer 

fra samfundet er som nævnt udlændinge og kriminelle. Dermed udelukkes disse grupper af et 

frygtfællesskab, som DF forsøger at skabe, hvor de selv stiller sig som garant for trygheden. 

Denne tryghed skal blandt andet findes i det nære, i en tryg hverdag, der ikke trues af for 

mange farer og risici. 

DF italesætter imidlertid netop det nære som utrygt og farefuldt ved at koble forskellige 

aktuelle begivenheder såsom bandekrigen og anden kriminalitet til dagligdagen. Hverdagen var 

i DF’s optik mere tryg, dengang Danmark var et homogent samfund (bilag 9). Farerne og 

risiciene italesætter DF som om, at de er rykket helt ind i de nære forhold i danskernes 

dagligdag. Dette sker igennem de diskurser, som DF bringer i spil, hvor vi kan iagttage en stor 

grad af interdiskursivitet, og ved at koble farer og risici sammen med det nære kan vi sige, at DF 

selv er med til at italesætte og frembringe frygt i befolkningen. 

Tryghedsmålingen undersøger overordnet hvor trygge, vi danskere føler os inden for en række 

områder og i og med, at det er gjort siden 2004, mener vi at kunne få et billede af, hvordan 

danskernes tryghedsfølelse har udviklet sig. Lige præcis den udvikling finder vi interessant at 

forsøge at relatere til DF’s kommunikation, da vores analyseresultater fortæller os, at DF 

overordnet kommunikerer inden for rammerne af en tryghedsdiskurs og frygtdiskurs. Det 

overordnede billede af danskernes tryghed, som tryghedsmålingen giver, er, at danskerne 

generelt er meget trygge, selvom det generelle tryghedsniveau er faldet, siden de forrige 

undersøgelser blev foretaget. 

 

4.1 Introduktion til TrygFonden og tryghedsmålingen 

TrygFonden er en organisation, der arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. Den 

opererer inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel, hvorigennem de arbejder 

med flere initiativer og projekter, som de enten støtter eller selv står direkte bag. En af disse 
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aktiviteter er tryghedsmålingen, der første gang blev foretaget i 2004, og som nu bliver lavet 

cirka hvert andet år. Den seneste rapport blev udarbejdet i 2009 og er den fjerde i rækken af 

Jørgen Goul Andersen, som er samfundsforsker og professor på Aalborg Universitet, partner 

Jacob Andersen fra Dansk Kommunikation samt forskningschef for TrygFonden, Anders Hede 

(TrygFonden 2009: 3). 

Formålet med tryghedsmålingen er ifølge TrygFonden selv blandt andet at vække interessen på 

området, således at der også fra forskerside kommer mere fokus på at undersøge tryghed i 

samfundet. Begrundelsen er, at det giver 

”det politiske system et bedre faktuelt grundlag for beslutninger, der påvirker befolkningens 

tryghed.” (Ibid.: 3) 

Først og fremmest er den imidlertid udarbejdet med henblik på ”at lokalisere indsatsområder 

for fondens egen virksomhed” (ibid.: 3), hvilket også kan være medvirkende til at forklare 

undersøgelsens metode. For undersøgelsen skulle formodentligt gerne bidrage med nogle 

markante og håndgribelige resultater, som TrygFonden kan bruge i deres videre arbejde, hvilket 

imidlertid kan være en grund til ikke at tage samtlige konklusioner i rapporten for pålydende. 

Dette skal ses i lyset af, at TrygFonden kan have interesse i, at undersøgelsen viser, at der findes 

en vis grad af utryghed blandt befolkningen for derved bedre at kunne legitimere sin egen 

eksistens. 

Tryghedsmåling 2009 bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse af et repræsentativt 

udsnit af befolkningen på 4.016 personer i aldersgruppen 16-65 år (Ibid.: 11). I 

spørgeskemaundersøgelsen bliver der blandt andet spurgt til hvor trygge, utrygge og 

bekymrede, vi som danskere føler os inden for en række områder, der dækker de fleste af DF’s 

mærkesager: Retspolitikken, udlændingepolitikken, EU og svage og ældre. Derudover spørges 

der til andre emner som klima, miljø, arbejde og økonomi. 

 

4.1.1 Kritik af TrygFondens tryghedsmåling 

At det er en omfattende rapport, der tilmed dækker mange områder gør dog ikke 

undersøgelsens validitet indiskutabel, ligesom vi ikke ser den som en komplet måling. Derimod 
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kan vi, udover som tidligere nævnt at bruge den som pejlemærke for udviklingen i trygheden 

gennem de seneste år, se den som en god indikator på hvilke forhold, der giver anledning til 

bekymring og utryghed i den danske befolkning. 

Undersøgelsens metode er et af de kritikpunkter, vi kan rette mod TrygFonden, idet vi ser, at 

spørgsmålsstillerne selv er med til at italesætte utryghed og forskellige trusler som noget reelt. 

Det forudsættes dermed, at der er masser af ting, som gør danskerne utrygge, og 

respondenterne tvinges til at tage stilling til nogle spørgsmål, som kan være med til at 

fremprovokere en utryghed, der måske slet ikke er belæg for. På den måde kan personerne bag 

undersøgelsen være med til at skabe mere utryghed, end der reelt er og dermed få nogle 

misvisende svar fra respondenterne. Derved kan der sættes spørgsmålstegn ved 

sandhedsværdien af undersøgelsens resultater. 

I forhold til det metodiske afhænger meget af, hvordan spørgsmålene er udformet. Som 

eksempel kan vi nævne, at respondenterne er blevet bedt om at angive hvor utrygge, de for 

tiden er over for nogle oplistede problemer (Ibid.: 22). Derved får spørgsmålsstillerne italesat 

en utryghed, som respondenten måske ikke følte, før spørgsmålet blev stillet. Vi kan forestille 

os, at der kunne være blevet svaret anderledes, hvis formuleringen i stedet var gået på, hvor 

trygge respondenterne føler sig i forhold til at skulle håndtere de nævnte udfordringer. Derfor 

kan det ikke udelukkes, at resultatet af undersøgelsen er, at danskerne fremstår som mere 

bekymrede og utrygge, end hvis der var spurgt anderledes. Her mener vi nemlig, at ordvalg og 

formulering kan have betydning for det svar, der gives. 

På samme måde er spørgsmålene netop udarbejdet ud fra de forudsætninger, der er givet af 

forfatterne. Det vil sige, at de også har stor betydning i forhold til, hvad der tages op som 

forhold, der giver eller kan give anledning til bekymring og utryghed i befolkningen. Og dermed 

har de også indflydelse på, hvad der ikke tages op. Herunder kan nævnes, at der i forhold til en 

af DF’s mærkesager om dyrevelfærd ikke indgår spørgsmål om dette eller dyremishandling i det 

hele taget. Det eneste, der er medtaget i den retning, er et spørgsmål om fødevaresikkerhed, 

som kun udgør en mindre del af, hvad DF gør til det centrale inden for dyrevelfærdsområdet. 

Derved er det folkene bag undersøgelsen, der bestemmer, hvad respondenterne overhovedet 

har mulighed for at angive som forhold, der skaber utryghed. Der kan derfor være blevet 

udeladt forhold, som eksempelvis dyrevelfærdsspørgsmålet, som respondenterne måske anser 
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som et større problem end nogle af de temaer, der er taget op i målingen, hvilket vi naturligvis 

må betegne som en svaghed ved undersøgelsen. 

Noget andet er, at de udvalgte temaer, som respondenterne skal svare på, er af meget 

forskellig art. Årsagen til, at det er vigtigt at påpege, er, at folkene bag rapporten rangordner de 

forskellige problematikker som om, de er direkte sammenlignelige. Dette vil vi stille os 

tvivlende overfor, da vi ikke mener, at vi umiddelbart kan sidestille spørgsmål om så forskellige 

ting som klima, integration, personlige økonomiske forhold og personlige og familiære 

helbredsmæssige forhold. Disse ting bliver sat op over for hinanden, selvom folkene bag 

anerkender, at der er tale om ”utrygheder af meget forskellig karakter” (Ibid. 31). Igen mener 

vi, at den måde at forvalte datamaterialet på kan give et misvisende billede af, hvad der gør den 

danske befolkning mere eller mindre bekymrede og utrygge. 

 

4.1.2 Tryghedsmålingens resultater: Kriminalitet 

En af undersøgelsens konklusioner er, at vi er blevet mindre bekymrede over kriminaliteten 

siden 2005. Kriminaliteten viser sig dog stadig at være det problem, vi bekymrer os allermest 

om ifølge TrygFondens rapport. 61,7 procent af de adspurgte er bekymrede for kriminaliteten 

(Ibid.: 29). Dog er det også værd at bemærke, at under en fjerdedel af disse, 17,1 procent, er 

meget bekymrede. 

I forhold til vores analyse af DF’s kommunikation kan vi iagttage, at DF’s italesættelse af 

kriminaliteten er særdeles skarp. DF går ind for en stram retspolitik og generelt højere straffe, 

og vi kan netop iagttage et interdiskursivt element i denne sammenhæng, idet den retspolitiske 

diskurs bliver italesat inden for samtlige af deres mærkesager. Dermed mener vi, at vi med en 

vis berettigelse kan sige, at DF taler til folks frygt og bekymring. Dette ser vi ikke mindst i 

forhold til udlændingediskursen, som DF med deres dygtighed til at benytte aktuelle sager og 

begivenheder i kommunikationen kobler bandekrigen og unge indvandreres kriminalitet op på. 

Hvis vi kigger på de diskurser, som vi har analyseret os frem til, at DF italesætter i det empiriske 

materiale og sætter dem over for befolkningens største bekymringer, er det helt klart 

kriminaliteten, der træder tydeligst frem. Omvendt er det som nævnt kun 17,1 procent af de 
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adspurgte, som er meget bekymrede for kriminaliteten. På denne baggrund og med forbehold 

for tryghedsmålingens validitet vurderer vi, at danskerne ikke helt deler samme grad af 

bekymring for kriminaliteten, som DF forsøger at italesætte. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, 

at andelen af bekymrede for kriminaliteten er faldet med knap 20 procent siden 2005, hvor 

andelen lå på 75,1 procent, til 61,7 procent i 2009. (Ibid.: 33). 

Til gengæld kan vi betragte en generel stigning i antallet, der er utrygge ved at gå ud i deres 

lokalområde, i de sidste par år siden 2007. Det er især kvinderne, der er utrygge, selvom det er 

teenagedrenge mellem 15-19 år, der tegner sig for den største stigning. Her er tallet steget fra 

6,7 procent til 17,7 procent i 2009 (Ibid.: 17), altså næsten en tredobling. Samme stigning i 

antallet kan vi se iblandt de mandlige respondenter mellem 25-29 år, hvor tallene er steget fra 

2,3 til 7,8 procent. Her kan en del af forklaringen på stigningen måske ses i den verserende 

bandekrig, som er blusset op igen, og hvor også uskyldige er blevet ofre. 

Bandekrigen består af hændelser, som DF italesætter under udlændingediskursen, hvor DF 

konstruerer en virkelighed om, at der bliver skudt på hvert gadehjørne. Dermed ikke sagt, at 

danskerne anerkender denne diskurs, men det er helt klart et af de områder, hvor DF 

italesætter en frygt for at bevæge sig uden for døren. Og tilsyneladende er det også en diskurs, 

som mange kan knytte an til, eftersom vi er blevet mere utrygge ved at bevæge os ud om 

aftenen. Det er i storbyerne Århus, Ålborg og hovedstadsområdet, at utrygheden ved enten at 

gå alene ud om natten eller at blive offer for vold er størst (Ibid.: 72). 

I forbindelse med måden, hvorpå DF italesætter bandekriminaliteten og den retspolitiske 

diskurs i sin helhed, viser vores analyse, at disse i høj grad kobles til de ældre danskere. DF gør 

det altså i særlig grad til et spørgsmål om de ældres tryghedsfølelse i forhold til at begive sig 

uden for hjemmet uden at skulle være nervøs for kriminalitet i almindelighed og 

bandekriminalitet samt indvandrerkriminalitet i særdeleshed. Sidstnævnte ser vi blandt andet 

ved, at DF italesætter urolighederne i Tingbjerg i 2009 som årsag til problemer med 

madudbringning til ældre. Imidlertid er det svært at sige andet end, at DF ser ud til at have 

fanget en generel tendens i befolkningen i forhold til en øget utryghed for kriminalitet. Idet 

tryghedsmålingen ikke medtager personer over 65 år, kan vi altså ikke diskutere en mulig 

anknytning fra de ældste borgere. Derimod tyder meget på, at mange mellem 16-65 år vil 
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kunne knytte an til DF’s måde at italesætte kriminaliteten på, fordi der som nævnt er en kraftig 

stigning i andelen af utrygge på det område. 

 

4.1.3 Tryghedsmålingens resultater: Miljø og klima 

På anden- og fjerdepladsen over sager, der bekymrer danskerne mest, kommer bekymringen 

om, at miljøet bliver ødelagt og bekymringen om den globale opvarmning med henholdsvis 

60,7 og 55,0 procent af de adspurgte. Ud af disse er henholdsvis 20,3 og 18,4 procent meget 

bekymrede over disse problemstillinger (Ibid.: 33). Når vi inddrager DF i forhold til netop disse 

spørgsmål, bliver dette aspekt ganske interessant. 

For netop miljø- og klimaområdet er ikke noget, vi ud fra vores empiriske materiale om DF’s 

mærkesager kan iagttage, at DF interesserer sig nævneværdigt for i sin kommunikation. Baseret 

ud fra vores analyse af deres kommunikation deler DF altså ikke danskernes bekymring og frygt 

vedrørende disse emner. Det interessante i dette spørgsmål er, at DF egentlig står ret alene på 

den politiske scene i Danmark, eftersom alle andre af Folketingets partier nærmest står i kø for 

at italesætte klima- og miljøproblemer og derved deler befolkningens tilsyneladende 

bekymring. 

At DF ikke stiller sig op i samme kø som de øvrige ”klimabekymrede” partier, iagttager vi som et 

bevidst fravalg fra DF’s side. Det gør vi af flere grunde. Først og fremmest er det vigtigt, at DF i 

forhold til alle deres mærkesager konstruerer nogle identiteter hos deres politiske 

modstandere, som står i et skarpt modsætningsforhold til deres egen selvkonstruktion. Netop 

på miljø- og klimaområdet er forskellene blandt de fleste politiske spillere ret udviskede, da der 

hersker en nærmest generel konsensus i det danske politiske landskab om, at miljøet skal der 

værnes om, og at det også i en eller anden grad er nødvendigt med handling for at begrænse 

klimaforandringernes skadelige virkninger i verden. 

Undtagelsen tegner DF sig for, der i stedet stiller sig kritisk til klimaforskernes og de øvrige 

partiers, ifølge DF overdrevne, forudsigelser. I vores empiriske materiale negligeres spørgsmålet 

imidlertid som nævnt af DF, hvilket vi ser som en måde, hvorpå de som parti kan differentiere 

og positionere sig i forhold til de andre partier. Ved at ignorere spørgsmålet signalerer de, at 

det ikke er et specielt vigtigt tema for dem, og dermed kommunikerer de indirekte, at ”de 
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andre” (partier) har en overdreven bekymring for miljø- og klimaspørgsmål. Derved kan DF 

stadig opretholde disse modsætningspar, som vi kan iagttage i vores analyse, at de konstruerer 

sig selv i over for deres politiske modstandere, hvilket er et gennemgående træk i deres 

kommunikation. 

Desuden kan vi tilføje, at en anden grund til DF’s manglende interesse for klimaproblemerne 

kan være deres internationale og mere diffuse karakter. DF har ifølge vores analyse større 

interesse for det nationale og nære, som i højere grad indvirker på folks hverdag, end de 

internationale spørgsmål, der virker mere fjerne i forhold til hverdagen for til den enkelte 

borger. At et internationalt samarbejde som EU alligevel en central plads i deres 

kommunikation af mærkesager skyldes, at DF interdiskursivt kobler diskurser sammen og 

derved formår at gøre EU til spørgsmål om især udlændinge og kriminalitet, hvormed DF gør EU 

ækvivalent med hverdagsnære trusler for danskerne. 

Det kan de ikke i samme grad i forhold til klimaspørgsmålet, fordi vi i Danmark slet ikke er lige 

så påvirket af konsekvenserne som for eksempel grønlænderne og mange asiater i lavtliggende 

egne, der ifølge den herskende opfattelse på området er i stor fare for at blive oversvømmet af 

havet for bestandig. Måske kan det på sigt alligevel blive til et vigtigere spørgsmål for DF, hvis 

forudsigelserne om et øget antal klimaflygtninge kommer til at holde stik, idet det kan betyde 

et øget pres på Danmark om at tage flere udlændinge ind. Derved bliver det til et problem, der 

for DF relaterer sig til de nære forhold, idet det betyder flere udlændinge at skulle forholde sig 

til i Danmark, og hvad det indebærer af følgeproblemer. For tiden er klimaspørgsmålet for DF 

endnu en fjern problemstilling i forhold til mange danskeres hverdag. 

 

4.1.4 Tryghedsmålingens resultater: Velfærd og udlændinge 

På tredjepladsen i rapporten over danskernes største bekymringer kommer bekymringen om, 

at der ikke bliver råd til velfærd i fremtiden, hvilket er en bekymring, der deles af 55,9 procent 

(Ibid:33). Italesættelse af velfærden er også et område, som vi kan iagttage i DF’s 

kommunikation. 
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Velfærdsdiskursen bliver i særlig grad bragt i spil under svage- og ældrediskursen, hvor god 

velfærd sættes op imod udlændingediskursen. Retorikken fra DF går på, at der anvendes alt for 

mange penge på udlændinge og sociale ydelser til dem. De penge kunne i DF’s optik anvendes 

til bedre velfærd for især de ældre og svage i samfundet. Med den måde at italesætte 

velfærdsproblematikken på, vurderer vi, at DF signalerer samme bekymring, som en stor del af 

danskerne har. Derfor vil vi mene, at folk med stor sandsynlighed vil knytte an til denne 

italesættelse. 

At DF således har et fælles mål om bedre velfærd med en stor del af befolkningen, betyder dog 

ikke nødvendigvis, at danskerne ankerkender DF’s italesættelse af, at udlændinge er den 

økonomiske byrde, der står i vejen for velfærden. TrygFondens rapport tilsiger kun, at de 

adspurgte anerkender, at der – af nogle ikke nærmere definerede årsager – er en potentiel 

risiko for, at der i fremtiden ikke kan blive råd til velfærden. Dette behøver ikke nødvendigvis at 

ligge udlændinge til last. 

Det kan derimod blandt andet være igennem betragtningen om den demografiske udvikling. 

Nemlig, at der bliver flere og flere ældre, der går på pension, og ungdomsgenerationen, der skal 

være med til at finansiere velfærden, bliver mindre, som Peter Skaarup også omtaler i sit 

ugebrev under svage- og ældreområdet (bilag 13). Dermed bliver der færre til at forsørge flere. 

Med andre ord ser det ud til, at befolkningen anerkender, at velfærden er under pres, men ikke 

nødvendigvis DF’s løsning på problemet i form af en hård kurs over for udlændinge. 

Udlændinge og bekymringen om, at de ikke bliver integreret, er den bekymring, der har den 

femte højeste score i rapporten. 53,8 procent af de adspurgte er bekymrede om dette. På trods 

af, at der er sket et meget stort fald de sidste fire år, eftersom tallet i 2005 var på 78,5 procent 

(Ibid:33), er denne bekymring en, som DF italesætter. 

Vi kan i analysen iagttage, hvordan DF på forskellig vis konstruerer udlændingene som ikke-

integrerbare. Dette kan vi blandt andet se ved deres konstruktion af parallelsamfundet (bilag 8 

og 9). Dog er det stadig begrænset hvor mange, der anser dette som det største problem, da 

det er under en tredjedel ud af de 53,8 procent, nemlig 17,5 procent (Ibid:29), der har dette 

som deres største bekymring. 
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Én ting er imidlertid bekymring, noget andet er, hvor utrygge respondenterne er ved 

samfundsproblemerne. For når de adspurgte i undersøgelsen bliver spurgt om, hvor utrygge de 

er ved nogle bestemte områder, rangerer utrygheden ved, at det ikke lykkes at integrere 

udlændingene i samfundet som det problem, der gør os mest utrygge ifølge undersøgelsens top 

9-liste over, hvad der gør folk utrygge. Her angiver 37 procent af de adspurgte den manglende 

integration som det største problem (Ibid:30). 

Her ser vi en sammenhæng mellem, hvordan en problematik italesættes og den måde, folk 

svarer på. Vi finder det i denne kontekst særligt interessant, at der tilsyneladende er stor 

forskel på respondenternes besvarelse, alt efter om de skal identificere en samfundsbekymring, 

eller de skal forklare, hvad der gør det dem utrygge. 

Det fører os til DF’s egen italesættelse af udlændingespørgsmålet. Her kan vi i analysen 

iagttage, at DF har et meget negativt fokus på indvandrerne. DF kobler således negative 

diskurser op på udlændingediskursen som den retspolitiske diskurs og religionsdiskursen. Heri 

taler DF i høj grad til folks frygt, idet de forsøger at konstruere et skræmmebillede, hvor 

integrationen bliver italesat som noget uopnåeligt i dagens Danmark, som tingene forholder sig 

i øjeblikket. 

At DF taler i denne overordnede frygtdiskurs kan være medvirkende årsag til, at 

respondenterne rangerer udlændingeproblematikken højest, da der er mulighed for at 

genkende retorikken og det skræmmebillede fra DF, når personerne bag 

tryghedsundersøgelsen ligeledes kobler et spørgsmål om tryghed og udlændingespørgsmålet 

sammen. Ikke desto mindre siger resultatet os, at der er en vis sammenhæng mellem DF’s 

italesættelse af udlændingespørgsmålet og befolkningens utryghed, hvorfor der vil være god 

mulighed for, at DF opnår anknytning til deres måde at italesætte udlændingediskursen på. 

 

4.1.5 De nære og personlige forhold 

På de næste pladser på utryghedens top 9-liste følger utrygheden ved klimaproblemerne, 

sygdom i familien, for ikke at få tilstrækkelig pleje når man bliver gammel, og at man ikke får 

den tilstrækkelige behandling ved sygdom (Ibid.: 30-31). Det er her værd at bemærke, at hvor 
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de første områder er mere samfundsorienterede emner, er de resterende problemer af mere 

personlig karakter. 

Det er ligeledes værd at bemærke, at vi her finder en stor del af DF’s mærkesager, der netop 

kommunikeres på en sådan måde, at de bliver gjort til et spørgsmål om det personlige og nære 

i folks dagligdag. På baggrund af tryghedsmålingens resultater burde der således være stor 

sandsynlighed for, at folk kan knytte an til DF’s kommunikation, da vi har iagttaget at DF 

kommunikerer i mange af de samme diskurser, som, undersøgelsen viser, er de centrale i 

forhold til folks utryghed. 

Italesættelsen af sygdomsbehandling og ældrepleje er således fremtrædende i svage- og 

ældrediskursen, hvor DF i høj grad identificerer sig selv som dem, der står vagt om de svage. 

Her kan vi altså iagttage, at DF tilbyder vælgerne den tryghed, som de mangler og derfor 

efterspørger. Sagt med andre ord er det især i svage- og ældrediskursen, at DF italesætter disse 

nære, personlige forhold og bekymringer såsom sygdomsbehandling og god ældrepleje. 

Desuden skal samfundet generelt fungere som et sikkerhedsnet, hvor folk ikke skal risikere at 

kunne falde igennem, så her er det ganske tydeligt, at DF kommunikerer i en overordnet 

tryghedsdiskurs som modvægt til den frygt, som de selv er med til at italesætte og skabe i 

samfundet. 

En af hovedkonklusionerne i rapporten er da også, at trygheden i høj grad hænger sammen 

med de nære forhold. Der viser sig også at være en sammenhæng mellem den personlige 

økonomi og tryghed, for jo mere økonomisk velstillet man er, desto mere tryg er man også. 

Dette hænger nok sammen med, at mange personlige forhold er påvirket af økonomien. Set ud 

fra et DF- perspektiv er det derfor fordelagtigt at appellere til de folk, der er mindst trygge. Vi 

må formode, at disse er lettere at påvirke, da disse personer lever med flere nærværende risici. 

Barry Glassner mener, at en skræmt befolkning er lettere at påvirke og nævner eksemplet med 

svineinfluenzaen, hvor angsten overgår de reelle farer, der er ved denne sygdom. Glassner 

kommer selv med følgende begrundelse for, hvorfor denne tendens har taget fart de senere år: 

”En skræmt befolkning er nemmere at overbevise om, at de skal støtte den politik, som den enkelte 

politiker går ind for. Det er en udvikling, der har taget fart siden 70’erne,(…) politikere får meget lidt tid 
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til at skabe opmærksomhed om deres sag. I den situation er det at skabe frygt en utrolig effektiv strategi, 

hvis man vil have opmærksomhed og blive husket for det, man har sagt”
 16 

Ud fra dette kan vi konstatere, at DF er gode til at skabe opmærksomhed med deres 

kommunikation. DF har samtidig været dygtige til at italesætte diskurserne, som vi ud fra 

tryghedsmålingen kan se, skaber god mulig for anknytning i en stor del af den danske 

befolkning. 

 

4.2 Opsamling: Diskussion 

Vi har i denne diskussion diskuteret, hvordan DF’s italesættelse af frygt i samfundet, som vi 

tidligere har fremanalyseret, stemmer overens med befolkningens egen opfattelse. I denne 

forbindelse kan vi iagttage, at der er nogle områder, hvor vi kan se et sammenfald med DF’s 

italesættelse af frygt og befolkningens opfattelse ud fra TrygFondens undersøgelse. Vi har dog 

ligeledes iagttaget et par områder, hvor vi kan iagttage, at der ikke er helt overensstemmelse 

med, hvad DF konstruerer af farer og risici, og hvad der er befolkningens bekymringer. 

Det ene er klimaspørgsmålet, som DF slet ikke beskæftiger sig med i forhold til deres 

mærkesager i vores empiriske materiale. Forklaringen kan være, at dette spørgsmål kan være 

med til at differentiere DF fra alle de andre partier. For hvor alle andre partier italesætter 

klimaet, og DF ikke gør, opnår de, hvad vi i analysen kan iagttage som et gennemgående træk, 

at DF konstruerer sig selv i et modsætningspar med de andre partier. 

Samme forklaring kan vi bruge om dyrevelfærden, der er en af DF’s mærkesager, som ikke 

undersøges i tryghedsmålingen. På baggrund af TrygFondens undersøgelse kan vi derfor ikke 

rigtigt sige noget om, hvorvidt folk deler denne bekymring for dyrene med DF. At DF har god 

dyrevelfærd som en af deres mærkesager på trods af, at det ikke er et område, vi forbinder 

med den store vælgerinteresse sammenlignet med andre områder, heller ikke hvis vi tager 

udgangspunkt i TrygFondens rapport, kan derfor ses som en mulighed for endnu engang at 

placere sig i et modsætningspar til de andre partier. Så selv om det i første omgang ikke er et 

                                                           
16

 ”En skræmt befolkning er lettere at overbevise” Information 18. august 2009 
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område, vi ikke forbinder med at kunne høste mange stemmer, bliver det alligevel brugt til at 

skabe et ståsted, hvorfra DF kan positionere sig i forhold til de andre partier. 

Et markant ståsted har DF skabt sig inden for udlændingediskursen og den retspolitiske diskurs, 

hvis tilstedeværelse vi i høj grad genfinder i rapporten. Kriminaliteten og integrationen hører 

under to af DF’s andre mærkesager, som udmærker sig ved at være de to områder, udover 

klimaet, hvor respondenterne i rapporten udtrykker både en bekymring og utryghed i forhold til 

mere generelle samfundsproblemer. Her ser vi altså mulighed for anknytning til DF’s 

kommunikation, da der er et sammenfald mellem folks bekymring og utryghed og DF’s 

italesættelse af disse diskurser. Andre aspekter, hvor der kan måles en utryghed, er af mere 

personlig karakter og vedrører i højere grad nære og personlige forhold, der har betydning for 

folks hverdag. 

Det er i høj grad på dette område i den private sfære, at DF italesætter frygten, hvorved de kan 

være medvirkende til at skabe bekymring og utryghed. Et godt eksempel er deres italesættelse 

af hjemmerøverier, som kommer helt ind på livet af ofrene i deres egne hjem. Her spilles på 

folks frygt for at blive den næste i rækken, og mange af diskurserne italesætter de således, at 

folk kan få grund til at blive utrygge, fordi DF kobler farerne og risiciene til det nære i folks 

hverdag. Rapporten konkluderer netop, at der er sammenhæng mellem folks tryghedsfølelse og 

de nære forhold, hvorfor vi igen kan se gode muligheder for folks anknytning til DF’s 

diskursitalesættelser. 

Med Baumans ord om globaliteten (Bauman 1999a: 117) findes der to grupper af mennesker. 

De, der bekender sig til det globale, og de, der bekender sig til det lokale. Sidstnævnte er altså 

dem, som værdsætter de nære værdier, hvortil DF hører. I DF’s kommunikation gør de netop 

det nære utrygt, men det betyder ikke, at de vender sig mod det globale i stedet. Det 

kommunikative greb er derfor, at DF slår sig op som dem, der kan gøre det muligt at få 

trygheden tilbage til det nære. 

Godt halvdelen af danskerne erklærede sig fuldkommen trygge for fem år siden. I dag gør kun 

en tredjedel det samme (Ibid.: 13). Mere end otte ud af ti er dog fortsat mere trygge end 

utrygge, og andelen af meget utrygge er faldet en smule. Tallene kan altså læses på flere 

måder, men om den generelt faldende tryghed til dels kan skyldes DF, kan vi ikke dokumentere. 
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Dog kan vi iagttage, at DF italesætter nogle diskurser, som tilsyneladende anerkendes af en stor 

gruppe mennesker, hvorfor der er et stort potentiale i forhold til at få en høj grad af anknytning 

til deres kommunikation. 

 

Utrygheden kan, udover at blive italesat og dermed reproduceret af DF og andre aktører i 

samfundet som eksempelvis folkene bag tryghedsundersøgelsen, også komme fra 

nyhedsmedierne. Vi kan med Glassner iagttage, at nyhedsmedierne nogle gange handler 

irrationelt, og hensynet til den gode historie vejer tungere end problemernes reelle alvor. Alle 

er det aktører, der kan være med til at skubbe på en tendens med mere frygt, som allerede er. 

Således er DF ikke ene om at skabe den, men via måden, de kommunikerer på, kan de bidrage 

til, at frygten i hvert fald ikke mindskes. Disse tre aktører har altså betydning for befolkningens 

mulige anknytning, idet de påvirker befolkningens frygtopfattelse ved deres respektive 

italesættelser. 

 

Hvis vi i den forbindelse iagttager DF’s position på den politiske scene herhjemme, har det 

været en yderst effektiv strategi, som de har anvendt. For udover at have skabt sig en 

selvidentitet, hvor de italesætter sig selv som den almindelige danskers parti, har de i en tid, 

hvor det kan være svært at skelne de forskellige partiers ideologier fra hinanden, 

kommunikativt skabt sig en politisk position, hvor de differentierer sig tydeligt fra de øvrige 

partier. 

 

Denne differentiering skabes igennem opstillingen af modsætningspar, hvor de med frygten 

som et bærende element i kommunikationen skaber nogle konstruktioner, hvor de står som 

udbyderen af tryghed. Utrygheden er DF selv medvirkende til at skabe. I kampen for bedre 

tryghed italesætter de nemlig diskurserne således, at de er med til at skabe en frygt i 

befolkningen, der skal afløses af den tryghed, som de selv skaber med deres politiske løsninger 

ifølge deres selvkonstruktion i deres kommunikation. Da mange tilsyneladende efterspørger 

tryghed, ser vi her gode muligheder for anknytning til DF’s italesættelse. 

 

Denne efterspørgsel efter tryghed er der måske også en forklaring på, idet vi med Ulrich Beck 

konstaterer, at vi som samfund er med til at producere flere nye risici (Beck 1997: 27), hvilket 
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altså kan være medvirkende til, at der også er kommet en større utryghed iblandt os. Det kan 

også være, at det netop er via samfundsudviklingen, hvor vi i takt med individualiseringen, 

nedbrydningen af de klassiske samfundsstrukturer og afsavn efter fællesskabet, at vi begynder 

at søge efter trygheden. Denne tryghed kan skabes ved at indgå i fællesskaber. Her kan vi med 

Baumans optik om frygtfællesskaber altså iagttage, hvorfor vi tillægger frygten en værdi, idet vi 

ved at dele den med andre kan finde tryghed. Vi kan se, at DF byder sig til med et sådant 

fællesskab, som tryghedsmålingen viser, at befolkningen knytter an til, fordi DF i høj grad 

italesætter frygten, som befolkningen har.  
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5 Konklusion 

I denne afhandling har vi analyseret DF’s politiske kommunikation ud fra empirisk materiale i 

form af 15 tekster, der omhandler deres fem mærkesager. Vores teoretiske ramme har været 

de samtids- og samfundsdiagnoser, som Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens og 

Barry Glassner arbejder med. Alle mener de, at det klassiske industrisamfund har udspillet sin 

rolle, og at vi således lever i en ny type samfund i dag. 

Det samfund kalder Beck risikosamfundet, fordi han ser, at det moderne samfund producerer 

både risici og farer af en karakter og omfang, der differentierer sig i forhold til tidligere. Mens 

risici afgrænser sig i tid og sted, er de moderne farer noget, som alle mennesker udsættes for 

globalt uden mulighed for at undslippe konsekvenserne (Beck 1988: 121). 

Med afsæt i Becks tanker om risikosamfundet har vi haft fokus på frygtkulturen, som Bauman, 

Giddens og Glassner på forskellig vis arbejder med. Deres forskellige tilgange har været med til 

at give os et nuanceret billede af denne frygtkultur. Den øgede usikkerhed og frygt i det 

moderne samfund kommer af flere ting. For det første er individets selvidentitet under pres 

som følge af udviklingen i retning af tiltagende individualisering og globalisering. Det betyder, at 

der er opstået helt nye (valg)muligheder og krav for selv at skulle definere sin identitet 

(Bauman 2002: 100). 

For det andet er de traditionelle fællesskaber under opløsning i den moderne udvikling, hvilket 

også har betydning for individets selvidentitet på grund af individets behov for at indgå i nye 

fællesskaber. Nye typer af fællesskaber opstår som følge heraf, og nogle af disse karakteriserer 

Bauman som frygtfællesskaber (Bauman 1999b: 14), hvor individer med en fælles frygt 

inkluderer hinanden for at ekskludere alle de farlige, som de frygter. Denne opdeling i ”dem og 

os” er central i DF’s identitetskonstruktioner, hvorved DF italesætter farer og frygt. 

I henhold til Becks definition af farer og risici kan vi konkludere, at DF primært italesætter 

frygten i form af farer. Disse farer italesætter DF som nogle, der truer de almindelige danskeres 

nære forhold og dagligdag. DF bruger konkrete, enkeltstående og aktuelle sager som et 

hjemmerøveri (bilag 6), som de ophøjer til et generelt samfundsproblem, der må og skal tages 

hånd om for at få trygheden tilbage. Et andet eksempel på en aktuel begivenhed er 
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bandekrigen, som DF integrerer i sin kommunikation på udlændingeområdet, hvorved DF 

konstruerer en virkelighed, hvor vi alle kan blive ramt af ”vildfarne pistolskud” (bilag 9). Her 

kommunikerer de med andre ord til folks værste frygt. DF’s løsning på at få trygheden tilbage er 

hårde straffe og større konsekvens. Herigennem ser vi, at DF’s kommunikation er opbygget 

efter ”problem-løsning”-relationer (Fairclough: 2003: 91-92). På denne måde integrerer DF de 

begivenheder, der sker i deres omverden, i deres egen fortælling om sig selv, også kaldet 

biografi (Giddens 1996: 70). 

DF formår i måden, hvorpå de kommunikerer, at tage, med Baumans ord, mere fjerne forhold 

som EU og gøre det til en fare for de nære forhold på individniveau. Dette sker via 

sammenkoblingen af diskurser, hvormed EU gøres til spørgsmål om, at den enkelte danskers 

personlige sikkerhed kommer i fare på grund af blandt andre kriminelle udlændinges hærgen i 

Danmark. DF bruger disse konstruerede farer til at bringe sig selv på banen som dem, der er i 

stand til at genskabe trygheden. 

DF konstruerer sig som partiet, der er styret af fornuft og den almindelige danskers interesser, 

og som kan genskabe en sikker og tryg hverdag for danskerne. DF kan som de eneste udrydde 

farerne med deres konsekvente politik. Måden, hvorpå DF, med Giddens’ ord, koloniserer 

fremtiden (Giddens 1996: 279) er altså ved at italesætte det hverdagsnære som utrygt og 

farefuldt og derved tale til folks frygt. 

Derved skaber DF sig deres eget territorium, hvor de med deres egen politiske profil og 

identitet kommunikerer deres politik. DF påtager sig identiteten som partiet, der med 

determination og handlekraft giver borgernes utryghed og frygt modsvar, fordi de italesætter 

en hård og kompromisløs linje over for kriminelle og udlændinge. Dermed kan vi karakterisere 

DF’s politik som det, Bauman kalder frygtpolitik (Bauman 1992: 199). 

Vores empiriske materiale er for størstedelens vedkommende skrevet af Peter Skaarup og Pia 

Kjærsgaard, der således kommer til at personificere DF. At der er få personer til at fortælle 

samme historie styrker enhedsfortællingen, som vi ser træde frem i de forskellige dele af DF’s 

kommunikation. Det er fortællingen om en farefuld og utryg hverdag, hvor trygheden ifølge DF 

er gået tabt på grund af de udefrakommende farer, som skyldes deres fjender. Vi har iagttaget 

en høj grad af interdiskursivitet i det empiriske materiale, der bevirker, at de samme diskurser 
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bliver italesat inden for hver mærkesag. På den måde får vi enhedsfortællingen tydeliggjort og 

derigennem konstant gentaget de identiteter og relationer, som DF konstruerer. Særligt 

igennem identiteterne, som DF tildeler deres fjender, italesætter de frygtdiskursen via de farer 

og risici, som fjenderne repræsenterer. 

De, som DF konstruerer som fjender, er forskellige grupper, der afviger fra den ”ganske 

almindelige dansker” (bilag 13). Disse afvigende grupper skabes der relationer til igennem 

fjendebilleder og tæller dyremishandlere (bilag 3), kriminelle (bilag 6), udlændinge (bilag 9) og 

Socialistisk Folkeparti personificeret ved Margrethe Auken og Villy Søvndal (bilag 10 og 12). 

Hertil kan tilføjes, at DF også konstruerer andre aktører som fjender i de fleste sammenhænge, 

mens de skaber vennerelationer, når de pågældende aktører kan bruges i forhold til at fremme 

DF’s egen politik. Disse aktører tæller Socialdemokraterne og EU. I forhold til 

udlændingepolitikken iagttager vi en venlig udstrakt hånd fra DF til Socialdemokraterne, som en 

mulig samarbejdspartner i kampen for bedre integration (bilag 9). Vi iagttager en vennerelation 

over for EU, når det gælder samhandel (bilag 10). I alle andre sammenhænge bliver 

Socialdemokraterne og EU konstrueret som fjender, men DF bruger dem som venner, når det 

kan fremme DF’s politik. 

Vi har også analyseret differentierede relationer til regeringen, blot med omvendt fortegn, idet 

regeringen primært konstrueres som ven, men vi kan konstatere, at DF udfylder deres rolle som 

oppositionsparti, da de også konstruerer regeringen som fjende. Dette iagttager vi under 

dyrevelfærdsdiskursen, hvor DF er imod regeringen, da denne ønsker at slække på reglerne for 

hvalfangst (bilag 2). 

Vi kan iagttage eksemplet med hvalfangst som en undtagelse, der bekræfter reglen om, at DF’s 

fokus på de hverdagsnære forhold er det centrale i deres kommunikation. Som det konkluderes 

i TrygFondens rapport, er det nemlig de hverdagsnære og personlige forhold, som danskerne 

vægter tungest, når de skal italesætte deres største frygt og bekymringer. Derfor er der stor 

sandsynlighed for, at folk knytter an til mange af de diskurser, som DF bringer i spil. Dette 

gælder eksempelvis DF’s italesættelse af svage- og ældrediskursen. Her italesætter DF netop de 

nære og personlige forhold i form af bekymringen for sygebehandling og god ældrepleje, som 

danskerne ifølge rapporten i høj grad bekymrer sig om. 
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Den fælles opfattelse af frygt begrænser sig dog ikke kun til de helt nære og personlige forhold, 

for kriminaliteten og den manglende integration af udlændinge er noget, som ifølge rapporten 

bekymrer danskernes mest. Netop disse to forhold er to af DF’s mærkesager og diskurser, som 

bringes i spil i forhold til alle mærkesager. Her forsøger DF at forstærke befolkningens frygt og 

bekymringer med deres italesættelse af retspolitikken og udlændingepolitikken, som fylder 

meget i DF’s kommunikation.  

Dermed er DF med til at reproducere og opretholde frygtkulturen, som Giddens, Bauman og 

Glassner alle italesætter og sætter som den overordnede samfundsdiagnose om det samfund, 

vi lever i for tiden. DF italesætter frygten som den overordnede diskurs, som de kommunikerer 

i. Den sættes konsekvent over for tryghedsdiskursen, og den kombination af italesatte diskurser 

har været medvirkende til at skabe anknytning hos en stor gruppe vælgere. Vi har set, at de 

konstruerer relationer og identiteter via modsætningspar. Vi har kunnet iagttage, hvorledes 

flere af DF’s mærkesager bliver italesat igennem de temaer, der ifølge tryghedsmålingen skaber 

utryghed i befolkningen. Her har vi i flere tilfælde set en sammenhæng med befolkningens 

bekymringer og frygt og DF’s italesættelse af farer. 

DF er gået fra at være den lille mands parti til et af de største og mest indflydelsesrige partier 

herhjemme. Mandaterne, som de har fået af vælgerne, taler deres tydelige sprog. Siden 

stiftelsen tilbage i 1995 er det for DF gået én vej – fremad. 

  



125 
 

6 Perspektivering 

Vi afgrænser os i vores afhandling bevidst fra at beskæftige os med nyhedsmedierne, fordi 

vores fokus er på DF’s politiske kommunikation. Men nyhedsmedierne er en vigtig aktør, når 

politiske partier skal kommunikere ud til omverdenen. Således er der ingen tvivl om, at DF har 

brug for og bruger nyhedsmedierne til at nå bredt ud med deres kommunikation. Omvendt 

bruger nyhedsmedierne også DF, fordi de er blevet en vigtig politisk aktør, hvor der kan vente 

gode historier til avisspalterne og nyhedsudsendelserne. 

Nyhedsmedierne er nemlig afhængige af historier, og de politiske partier er afhængige af 

eksponeringen for at blive set og hørt i den brede befolkning. Dette kan også være med til at 

forklare den til tider hårde retorik inden for de politiske områder. DF skal ligesom alle andre 

partier være synlige på den politiske scene, hvis de fortsat vil opnå vælgernes gunst. Det 

betyder, at de for at nå ud til vælgerne skal igennem nyhedsmedierne. Politiske partier er 

nemlig yderst afhængige af at kunne få adgang til nyhedsmedierne for derigennem at formidle 

fortællinger og budskaber til vælgerne. 

Dette betyder også, at det er nyhedsmedierne, der i sidste instans er med til at beslutte, 

hvorvidt partiers ytringer når ud til folket, og her er kriterierne, at udmeldingerne helst skal 

have både en nyheds- og underholdningsværdi. Der er selvfølgelig også den mulighed at købe 

reklametid i tv og indrykke annoncer i aviserne, men dette er en yderst bekostelig affære. Her 

opnår DF med et fåtal af indrykninger af avisannoncer massiv omtale, fordi deres 

kommunikation er af sådan en kontroversiel art, at det får nyhedsmediernes interesse. Dette 

har imidlertid både nogle fordele og ulemper. 

En af fordelene er, at de opnår en masse gratis ”reklame” og omtale, og de kan derved spare på 

reklamebudgetterne i en tid, hvor flere politiske partier oplever nedgang i medlemsantallet og 

dermed også kontingentindtægterne. Omvendt består en ulempe i, at de kan blive nødt til at 

kommunikere i de samme koder for at nå ud til såvel nyhedsmedierne som befolkningen. Vi kan 

være af den overbevisning, at det efterhånden forventes af dem at kommunikere i disse koder, 

som giver nogle kontroversielle og dermed, set fra nyhedsmedierne, gode historier. Ud fra det 

synspunkt er DF ret fastlåste i deres kommunikation. 
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Som vi belyste i analysen, har vi iagttaget, at DF i udpræget grad taler i en overordnet 

frygtdiskurs, hvilket vi ikke nødvendigvis anser for at være en holdbar strategi på længere sigt. 

Specielt ikke hvis vi skal følge den sociologiske tankegang, hvor frygtkulturen blot er en del af 

det samfund, som vi lever i dag, og som på et tidspunkt vil blive erstattet af en anden type 

samfund med andre subkulturer. 

DF har i øjeblikket konstrueret en klar identitet, hvor de spiller rollen som den politiske aktør, 

der kan tilbyde danskerne trygheden. Men det stiller dem også over for nogle udfordringer i 

fremtiden, for de risikerer, at de kan blive overvundet af deres egen succes. For de er gået fra at 

være det lille udbryder- og protestparti til et af de største partier herhjemme. Der tales ligefrem 

om, at de har chancerne for at komme i regering ved næste valg. Dette stiller dem i nogle 

dilemmaer, da der er stor forskel på at være og kommunikere som regeringsparti i forhold til at 

være og kommunikere som oppositionsparti. 

Vi kan som vælgere have tendens til at glemme, at DF i virkeligheden er et oppositionsparti, 

selvom de også fungerer som regeringsbærende støtteparti for den nuværende 

mindretalsregering. For os at se kræver det at være regeringsparti, at der kommunikeres i nogle 

andre koder. Som regeringsparti bærer man et større ansvar i modsætning til 

oppositionspartier, der skal agere vagthund over for regeringen og derfor kan tillade sig at 

forholde sig kritisk til dem, da de ikke bærer hovedansvaret. Her ser vi også noget af 

forklaringen på DF’s store succes.  

DF har nemlig ikke noget hovedansvar, hvorfor det står dem frit for at kommunikere i en 

kombination af frygt og tryghed, der bliver stillet skarpt over for hinanden. Samtidig kan DF i og 

med, at de ikke har regeringsansvar, pege fingre af såvel regeringen som oppositionen efter 

forgodtbefindende. Således kan DF fremstå som det initiativrige og konsekvente parti, der ikke 

stiller sig tilfreds med rigets tilstand. Dette billede er nyhedsmedierne medvirkende til at skabe, 

idet de giver DF masser af taletid uden at forholde sig meget kritisk til DF’s selvkonstruktion, 

hvilket ikke synes så vigtigt som det nyheds- og underholdningsmæssige parameter. 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at DF har endda rigtig stor succes med at kommunikere til 

folks utryghed. De har held og dygtighed til at samle nogle danskere, som måske føler sig 

politisk identitetsløse og søger dette frygtfællesskab, hvor de atter kan blive en del af et 



127 
 

fællesskab, som DF tilbyder dem. Interessant er denne søgen efter at indgå i et fællesskab, 

hvori man som individ kan have en fælles sag med andre, fordi den står i kontrast til den 

individualisering, der ellers er sket i samfundet. 

Også i forhold til skabelsen og opretholdelsen af en frygtkultur har nyhedsmedierne en central 

rolle. Som vi påviser med Barry Glassner, spiller nyhedsmedierne nemlig en stor rolle, når der 

kommunikeres i frygt. For nyhedsmedierne kan med historievinklingen være eksponent for, at 

frygten når helt ud til læserne og seerne. Somme tider synes det endda at skabe en ubegrundet 

frygt, der bør være rettet mod andre ting, end hvad nyhedsmediernes fokus bestemmer. 

Her er Glassner eksempelvis inde på, at det er mere velbegrundet at frygte at lade sig 

transportere i bil end at flyve. I flytrafikken er risikoen for at blive involveret i en ulykke mange 

gange mindre end risikoen for at havne i en bilulykke, og alligevel frygter mange mennesker det 

første mest. Ifølge Glassner skyldes dette forhold netop mediernes interesse og fokus på 

flystyrt og flyulykker, der er langt mere udtalt end interessen for bilulykker, der forekommer at 

være mere almindeligt og derfor uden samme nyhedsinteresse. 

Desuden bliver nyhedsmedierne med deres rolle som formidler til en aktiv medspiller i forhold 

til overhovedet at kunne tale om en frygtkultur. Ligesom samfundet er kulturen ikke noget 

håndgribeligt eller synligt, men noget som italesættes af diverse sociologer. Også andre aktører 

er medvirkende til at italesætte frygtkulturen som en del af vores nuværende samfund, og 

herunder kan vi nævne TrygFondens tryghedsmålinger. TrygFonden bidrager med deres fokus 

og måde at italesætte forskellige problemstillinger på også til at skabe og reproducere denne 

frygtkultur. Ligeledes er nyhedsmedierne med i denne proces som formidler af partiernes og 

øvrige aktørers italesættelse af frygtkulturen, der dermed når ud til den bredere offentlighed. 

Derved bliver nyhedsmediernes og partiernes gensidige afhængighedsforhold igen tydeliggjort. 

Og begge parter er sammen med andre aktører med til at skabe og reproducere frygtkulturen i 

en fortløbende proces, der tidligst vil dø ud, når den herskende frygtdiskurs bliver afløst af en 

anden diskurs. 
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M"""d-- ------'-'l > Dansk Folkepaftis ønsker for dyrevelfærdspolitik

Dansk Folkeparti

dyrenes velfærd - en mærkesag

Synes du også, at dyr skal behandles som levende vEesener?

For Dansk Folkepafti er bedre dyrevelfærd en mærkesag.

Fordi vi mener, at dyr skal behandles som det, de er: Levende væsener. Det
vil sige ordentligt.

Og hvert eneste dyr, vi mennesker kommer i kontakt med, har vi et

medansvar for - uanset om det drejer sig om et husdyr, et kæledyr eller om

et dyr, der lever i naturen.

Vi har allerede gjort meget for dyrene. Vi har netop over finansloven fået
afsat 5.000.000 kroner til en dyrevelfærdspulje. Dansk Folkeparti vil styrke

denne pulje fremover - og i det hele taget intensivere indsatsen for at gøre

dyrevelfærd til et politisk område, der tages alvorligt. AllerfØrste skridt var,
at Dansk Folkeparti som det første parti herhjemme udpegede en

dyrevelfærdsordfører.

I de kommende måneder og år vil Dansk Folkeparti seette endnu mere fokus
på dyrevelfærd - for der er masser at tage fat på:

Vi vil tilgodese naturen og dyrene

x Kravene til miuøet skal vaere skrappe og skal følges af alle. Forbrugerne

skal kunne være sikre på,

at de fødevarer/ der saelges, er af højeste kvalitet og uden skadeligt indhold.

* Dyremishandling skal straffes hårdt, og vil skal have en omfattende
lovgivning, der beskytter dyr og giver dem de bedst mulige levevilkår.

Det vil Dansk Folkeparti arbejde for i næste valgperiode:

* Straffen for dyremishandling og vanrøgt skal skærpes markant,
og dyremishandlere skal fratages retten til at eje eller handle med
dyr'

* Der skal oprettes et særligt dyrevelf:erdspoliti, som skal føre
opsyn med husdyrs og kæledyrs velfærd, og som skal have
hjemmel til at Wangsfjerne mishandlede dyr, Såfremt der ikke er
mulighed for oprettelse af et dyrevelfærdspoliti, vil vi arbejde for,
at politiet bliver bedre uddannet,

7. Dyretra nsporten Vi mener, at der skal vaere en maksimal

transporttid på otte timer for dyr. EU har netop indført regler, som

tillader transport af dyr i op til 24 timer. Det betragter vi somk og

"dyremishandling" og vi gØre alt hvad vi kan, for at få den beslutning
lavet om.

2. Dyresex. Det er i Danmark ikke forbudt at have sex med dyr. Det er
uantageligt. Dansk Folkeparti vil kræve forbud.

3, Dyreforsøq. ForsØg med levende dyr på medicinstudier forbydes. På

Københavns Universitet foretages der forsøg på levende dyr på trods
af, at der i loven står, at hvis der findes alternativer til dyr, skal de

anvendes. På medicinstudjerne i Odense og Århus bruger man i

stedet eksempelvis computerteknologi. Denne praksis vil Dansk

Folkeparti kræve indført i hele landet.

OrEan,ss,icn nF Lckålt
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4. Wbsryten. Langt hårdere strafFe til krybskytter. Krybskytteri er

med rette altid blevet regnet for en ussel forbrydelse, men strafFen

herfor er alt for mild. DF vil forlange, at krybskytter allerede første

gang skal straffes med store bØder og, hvis krybskytterne har

jagttegn, skal det inddrages øjeblikkeligt og på livstid.

5. Autorisation til dyrehandlere' Der har været eksempler på

dyrehandlere, der misrØgter dyrene samt vildleder kunderne. Derfor

skal der indføres en autorisationsordning, som kun gives til de

dyrehandlere, der gennemgår et kompetencegivende kursus i dyrs

røgt og pleje. Politiet skal have bedre muligheder for at skride ind og

fjerne dyr, der er misrøgtet.

6. Stop for rituelle slagtninger, Rituelle slagtninger skal forbydes.

Metoden har baggrund i fortiden og hører ikke hjemme i et moderne

samfund med moderne slagteredskaber. Dansk Folkeparti accepterer

ikke religiøse begrundelser for dyremishandling.

Tilbage

http://www.danskfolkeparti.dk/blæs mere_om Dansk Folkepartis ønsker for dyre... 14-02-2010



Stde I at 2

Lad hvalerne være
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Dansk Folkepartis Ugebrev v/ Peter Skaarup
- mandag den 29. juni 2OO9

Lad hvalerne være

I den forgangne uge afholdt Den Internationale Hvalfangstkommission sit årlige topmøde - denne gang på

Madeira ud for Marokkos kyst. Højt på dagsordenen var flere landes ønske om at slække yderligere på det
forbud, som i 1986 blev vedtaget mod kommerciel hvalfangst, hvor hvalerne var tæt på udryddelse.

Resultatet af bestræbelserne blev heldigvis, at forbuddet mod kommerciel hvalfangst fortsat opretholdes, men
fremgang i bestanden af visse hvaler har givet ny næring til de kræfter, der anført af Japan, gerne ser en
afskaffelse af forbuddet - eller moratoriet som man kalder det - , og afskaffelsen heraf indgår i de drøftelser om
Hvalfangstkommissionens fremtid, som nu skal videreføres på et nyt møde inden udgangen af
året ,Dyreværnsorganisationer kan med rette være bekymrede for, at beslutningen om særskilt at tage dette
punkt op, er et signal om, at tingene går i den forkerte retning for havets store dyr.

Danmarks synspunkt har hidtil været klart. Vi ønsker bestemt ikke at ophæve forbuddet mod kommerciel
hvalfangst, men regeringen er så småt ved at blive svage i koderne blandt andet på grund af pres fra Grønland
og FærØerne, Således skulle der et flertal uden om regeringen til at pålægge regeringen at støtte etableringen
af et nyt hvalreservat ved Antarktis, Et forslag, der desværre ikke blev fremmet på topmødet på Madeira, idet
alle lande enedes om at undlade diskussion heraf, fordi klimaet mellem de lande, der er tilhængere af øget
hvalfangst og de lande, der er modstandere, simpelthen var for betændt,

På topmødet forsøgte den danske regering på vegne af Grønland at få tilladelse til, at grønlænderne i tilslutning
til de allerede eksisterende aftaler om hvalfangster, der indebærer, at grønlænderne årligt kan fange 200
vågehvaler, 19 finhvaler, 2 grønlandshvaler også kunne få lov til at fange 10 pukkelhvaler.

Pukkelhvalerne har ikke været jaget siden midten af tresserne, og pukkelhvalen er en af de after, hvor
bestanden endnu slet ikke er på højde med det naturlige niveau. I det hele taget skal vi ikke acceptere, at
hvalerne igen kommer på udryddelsens rand på grund af ussel mammon,

For at grønlaenderne efter Hvalfangstkommissionens nuværende retningslinjer skal kunne forøge antallet af
fangede hvaler, kræver det, at Danmark dokumenterer et egentlig behov for at fange hvalerne.

Det forsøgte den danske regering på mødet i Madeira - men til så stor opstandelse blandt visse landes
delegationer, at beslutningen om at give grønlænderne tilladelse eller afslag på at fange flere hvaler måtte
udskydes til et senere tidspunkt,
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For dyrevenner virker det luldkommen vanvittigt, at netop Danmark - et land, der ellers bryster sig af at
varetage dyrenes interesser - udfolder så stor en indsats for, at grønlænderne skal få lov til at dræbe flere
hvaler.

Uanset om hvaler bliver dræbt af grønlændere eller japanere, er det nemlig forkert at fange hvalerne,

Spørgsmålet om hvalfangster er nemlig ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt bestanden af hvaler er tilstrækkelig
stor. Det er også et spørgsmål om dyrevelfærd - og det er et ubestrideligt faktum, at det er umuligt at dræbe
de kæmpemæssige dyr på en dyreetisk forsvarlig måde. Ethvert drab på en hval vil være identisk med

dyremishandling.

Så selv hvis bestanden af alle hvalarter på et tidspunkt skulle muliggør en genoptagelse af kommerciel

hvalfangst, så må hvalfangsten ikke genoptages simpelthen fordi der er tale om en raffineret form for
organ iseret dyrpla geri,

Hvaler er for de flestes vedkommende kaempemæssige dyr, og det siger sig selv, at der skal temmelig specielle
metoder til for at man kan ombringe et dyr, der vejer over 100 tons og hvis vitale organer ofte befinder sig en

halv meter fra dyrets overflade. Der findes eksempler på, at hvaler er døde efter flere timers udmarvende
dødskamp under store smefter, Hvalfangerne kan simpelthen ikke ramme tilstrækkelig præcist - selv ikke med
nye fangstmetoder, hvor man bruger harpuner og sprængstoffet penthrit -, til at sikre en dyreetisk forsvarlig
ombringelse af hvalen.

Der er i øvrigt heller ikke noget behov for at dræbe hvaler. En stor del af hvaljagten skyldes ihøjgrad gamle
traditioner og kultur, hvilket aldrigbør kunne retfærdiggøre dyremishandling.

Så længe der ikke er udviklet dyreetisk forsvarlige fangstmetoder, bør fangsten af hvaler holdes på et absolut
minimum, Det er mere end svært at se, hvad der akkurat skulle gøre, at de grønlandske fangere nu også
pludselig har behov for at fange pukkelhvaler.

Heldigvis holder lande som USA, New Zealand, Australien og de fleste andre EU-lande fast ved, at der skal
fanges så få hvaler som muligt - og disse lande burde Danmark naturligvis alliere sig med i stedet for at stå i

ledtog med Japan, Tuvalu, Palau, Antigua og lignende nationer, der kæmper for mere hvalfangst.

Danmark burde melde sig ind i kampen for hvalerne i stedet for som nu, hvor vi er på hvalfangernes side.

Med Hvalfangstkommissionens beslutning om at udsætte afgørelsen af om grønlænderne kan få lov til at fange
pukkelhvaler i årene fremover, er der al mulig grund til at intensivere kampen mod at forhindre, at det igen

bliver muligt at jage de smukke dyr.

Med venlig hilsen

Peter Skaarup
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Pia Kjærsgaards ugebrev
- mandag den 9. februar 2009

Stop dyrplageriet

I den forgangne uge blev mange danskere rystet i deres grundvold, Først blev det afsløret, hvordan man i

Ungarn - et EU-land - tilsyneladende tillader at gæs plukkes i levende live for at skaffe dun til dyner og puder,
Det var skrækindjagende at se de lemlæstede fortumlede dyr vralte rundt efter at hver en fjer fra deres krop
var blevet fjernet.

En sådan form for organiseret og systematiseret dyrplageri er noget af det mest modbydelige man kan forestille
sig, Det skal standses, og det kan ikke gå for hurtigt.

Et par dage senere dukkede en ikke mindre modbydelig video op. Nogle nordjyske knægte havde fået fat i et
stakkels marsvin, som blev overhældt med brandbar væske for derefter at blive antændt og som en levende
ildkugle for det lille væsen rundt, medens drengene grinede højlydte, indtil en af bødlerne med et baseballbat
dræbte det lille dyr. Fire andre marsvin, der skulle have lidt samme skaebne blev efter sigende efterfølgende
skudt.

Hvad går der igennem hovederne på mennesker, der kan foretage så afstumpet en handling? Man må spørge
sig selv om disse unge mennesker simpelthen har mistet respekten for dyr.

Når man erhverver sig et dyr påtager man sig et meget stort ansvar for dets trivsel. Dyret kan ikke selv vælge
sin ejer. Ejeren vælger dyret og skal varetage dyrets tarv. Men, der er en tendens i tiden, som virkelig bekymrer
mig. En forråelse og afstumpethed, som bør vække til dyb, dyb eftertanke.

Jeg vil ikke finde mig i det. Jeg tror heller ikke danskerne vil finde sig i det længere, og havde dyrene deres
egen stemme, er der vist heller ingen tvivl om, at de har fået nok. Vi kan ikke lade stå til, mens antallet af
anmeldelser for dyremishandling stiger år for år, og unge mænd ligefrem filmer, og nærmest føler sig lidt stolte
over deres barbariske handlinger - og måske en smule misforståede - når nu der i forvejen begås så meget
ondskab mod dyr, som den ene forklarede.

Defor fremsætter Dansk Folkeparti om kort tid forslag til en gennemgående revision af dyreværnsloven, der
blandt andet skal indebære, at der fremover gives betydeligt længere straffe for dyrplageri, gør det lovpligtigt
for dyrlæger at anmelde alle sager om dyrplageri, som kommer til deres kendskab til politiet og en obligatorisk
frakendelse af retten til at have med dyr algØre for personer, der dømmes for dyremishandling, ligesom dyr i

hjem, hvor der er mistanke om, at der foregår dyremishandling midlertidigt ved politiets mellemkomst, skal
kunne frakendes retten til at have dyr,

Dansk Folkeparti har tidligere fremsat forslag om etablering af et dyrepoliti, Opbakningen var desværre til at

ffi
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overse' Det ville ellers være naturligt, som det kendes fra blandt andet Storbritannien og USA, at have en særlig
politienhed bemandet af dedikerede dyrevenner, der tog sig af overgreb mod vore firbenede venner - også de
af dem, der ikke hare fire ben,

En hel del af dyrplageri-sagerne handler om, at folk simpelthen ikke ved, hvad de går ind til, når de køber et
dyr. Derfor foreslår vi, at det skal følge en pasningsvejledning med, når man køber et kæledyr, så kunden kan
få indsigt i dyrets mest basale behov for ly, foder og omsorg. Dertil kommer, at forældrene fremover skal have
ansvaret for, at et dyr som overdrages til en person under 1B år, ikke vanrøgtes. Ansvaret skal ligge hos
forældrene,

Forslaget om revision af dyreværnsloven indebærer også en lang række andre initiativer såsom forbud mod
import af fødevarer, der er fremstillet ved brug af tvangsfodring af dyr, som jo er forbudt i Danmark, skærpede
regler for transport af dyr, forbud mod brændemærkning og skønhedsoperationer på dyr og øget kontrol med
dyr, der sælges på kræmmermarkeder,

Der er behov for en generel opstramning af dyreværnsloven, både så vi kan komme den tilsigtede og den
utilsigtede mishandling af dyr til livs. Om ikke andet så håber jeg, at den modbydelige marsvinemishandling fra
Nordjylland og sagen om de stakkels gæs, der bliver plukket levende i Ungarn, kan være med til at åbne øjnene
for det omfattende dyrplageri der desværre finder sted. Hvis det sker så har vi i det mindste ikke set de
modbydelige billeder forgæves.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard
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PF: Bedre forebyggglse_skal kombineres med større
konsekvens og Såhket lavalder

Christiansborg, tirsdag den 22. september 2009/KE

PRESSEM EDDELELSE

DF: Bedre forebyggelse skal kombineres med større konsekvens og sænket lavalder

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er positiv overfor ideen om en bedre kriminalitetsforebyggelse
for unge mennesker på vej ud i kriminalitet, men insisterer samtidig på, at de unge skal mødes med langt større
konsekvens og at den kriminelle lavalder sænkes til tolv år. Peter Skaarup frygter, at ungdomskommissionen
fokuserer for ensidigt på forebyggelse, da det er vigtigt at fjerne langt flere unge fra bandemiljøet på

et meget tidligere tidspunkt.

"Det kommer ikke som den store overraskelse, at ungdomskommissionen lægger op til bedre forebyggelse af,
at unge driver ud i kriminalitet. Det er der bestemt ingen, der kan være uenig i er både bedst og billigst for
samfundet, Dansk Folkeparti støtter ubetinget en bedre forebyggelsesindsats, men vi må samtidig insistere på,

at den bliver kombineret med langt stØrre konsekvens, hvis de unge kriminelle afviser den fremstrakte hånd, da

ungdomskriminaliteten er blevet både voldsommere og mere udbredt," siger Peter Skaarup.

"Den stigende ungdomskriminalitet skyldes i høj grad de stadig større ungdomsårgange blandt
tredjeverdensindvandrere og deres efterkommere, som vi erfaringsmæssigt ved er langt sværere at nå ind 1l
med bløde pædagogiske foranstaltninger. Endvidere ved vi, at kriminaliteten blandt en gruppe børn og unge
under femten år er blevet så voldsom, at den sågar indbefatter grov vold og seksuelle kraenkelser, hvorfor det
er altafgørende, at vi får sænket den kriminelle lavalder til 12 år og samtidig får tvangsfjernet og behandlet
udadreagerende børn langt tidligere end i dag," slutter Peter Skaarup.
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Dansk Folkepartis Ugebrev

- Mandag den 19. oktober 2009
v. Peter Skaarup

En straf skal kunne mærkes

Det danske retssystem skal indrettes som tag selv bord og indsatte i danske fængsler skal have tilbud, der
stiller dem bedre, når straffen er udstået, end borgere der godt kan finde ud af at leve i Danmark uden at begå
lovovertrædelser.

Sådan vil Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti have det, hvis de får magt som de har agt.

Socialdemokraternes retsordfører Karen Hækkerup stiller forslag om, at fra dagen en dommer dømmer en
kriminel, skal den dømte nærmest bæres i guldstol frem til den dag, vedkommende bliver løsladt, Men ikke nok
med det, For at få dømte ud af fængslerne til en god tilværelse, vil Karen Hækkerup ifølge et interview i

Politiken have afskediget halvdelen af landets fængselsbetjente og ansætte psykologer og socialrådgivere,
lærere og pædagoger/ som skal stå til rådighed for de kriminelle. Disse skal nemlig have både job eller
videreuddannelse samt en bolig, der står klar til dem, når de bliver løsladt.

Der er iforslaget intet som helst om ofre eller øvrige borgere, som færdes frit og ordentligt i samfundet, De må
finde sig i, at fokus er på de kriminelle. Det er ikke mærkeligt, hvis danskernes retsbevidsthed får det skidt, når
sådan nogle forslag bliver stillet,

Det burde overhovedet ikke være nødvendigt at understrege, at dømte kriminelle selvfølgelig skal udstå deres
straf, Og her føler jeg, at det er nødvendigt at understrege, at straffen skal vare den tid, en domstol beslutter,
Selvfølgelig skal den det, Ellers er der ikke noget belæg for at idømme en tidsbestemt straf.

Men næppe er forslaget fra Karen Hækkerup sluppet ud, før Socialistisk Folkeparti melder sig med yderligere en
sødsuppeservering. Kriminelle skal have rabat og have lov til at afsone de sidste seks måneder af deres straf
med fodlænke i eget hjem. Det giver nemlig mulighed for at lette overgangen til hverdagslivet, at de indsatte
ikke kommer ud til ingenting, De skal enten have en uddannelse eller et job, mener Socialistisk Folkepartis
retsordfører Karina Lorentzen, Hun vil ifølge DR's hjemmeside stille forslaget som en del af Socialistisk
Folkepartis kriminalforsorgsreform. Karina Lorentzen skynder sig endda at påpege, at der ikke er tale om en
stramning over for de indsatte, men at det er Kriminalforsorgen, som skal tage stilling til løsladelse med
fodlænke i de enkelte tilfælde.

Dansk Folkeparti har erklæret sig villig til at se på, om brug af fodlænkeordning, når det gælder mildere straffe
indenfor eksempelvis økonomisk kriminalitet, kan komme på tale, Men der skal ikke under nogen

omstændigheder gives fodlænketilbud til alle dømte - slet ikke voldskriminelle og voldtægtsdømte,

Lad mig komme med et eksempel på, hvordan S og SF's lorslag vil blive opfattet af menigmand:

Per er ung kriminel. Han bliver dømt og herefter er der en skræddersyet handleplan fra dag 1. Her bliver han
tilbudt undervisning og socialvejledning i fængslet. Når han kommer ud, skal der stå enten videreuddannelse
eller job samt lejlighed klar til ham.
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Poul er en ung mand, som opfører sig pænt og bor hos mor og far. Men han vil gerne flytte hjemmefra og

starte sit eget liv. Han kan bare ikke få praktikplads, så han kan gøre sin uddannelse færdig og han kan ikke få
et job, så han kan betale sin egen husleje.

Det er såmænd også lige meget, for han skal stå i boligkø i 20 år,lør han kan få en lejlighed.

Hvad gør Poul så: Jo, han slår gamle fru Hansen ned og laver for en ordens skyld et par røverier. Nu kan han se

frem til en dom, men også en handleplan, en færdiggjoft uddannelse, et job og en lejlighed, når han bliver
løsladt,

Mens vi fordøjer forslaget kan vi se, at utilpassede unge brænder biler af, jager en præst fra hus og hjem og
forfølger offentligt ansatte med skydevåben og stenkast, så de kun kan bringe mad ud og give hjemmehjælp til
ældre under politi beskyttelse,

Det understreger med al ønskelig tydelighed, hvad det er for en gang sødsuppebehandling af kriminelle, som
det såkaldte regeringsalternativ har tænkt sig at indføre, hvis det skulle få flertal efter et kommende valg,

Er det sådan et samfund, vi vil have? Og skal kriminelle oven i købet belønnes med uddannelse, job og bolig for
deres opførsel. De må jo grine hele vejen ind og ud af fængslerne over dansk naivitet. Nej, vi vil ikke være med
til at indføre de forslåede lempelser og goder for kriminelle. Dansk Folkeparti står tvært i mod for konsekvens
ovefor kriminelle,

Vi mener, at straffen skal matche forbrydelsen. Det er allerede et problem, at forbrydere, der eksempelvis bliver
idømt en straf på fem år i mange tilfælde kan forvente prøveløsladelse efter at have udstået halvdelen eller 213

af straffen.

Det skal skolelærere, psykologer og pædagoger hjælpe dem med..l Det er ikke underligt, at retsbevidstheden
er en by i Kina, når danskerne må lægge ører til sådan en politik.

Socialdemokraterne mener også, at landets kommuner skal have ansvaret for resocialiseringen. Der skal derfor
indføres en økonomisk straf til de kommuner, som ikke sørger for bolig samt job eller uddannelse til en kriminel,
der har benyttet sig af tilbudet om en handleplan.

Her er det store spørgsmå|, om kommunerne overhovedet seriøst kan klare den opgave, da det er en kendt sag,
at et af de store problemer, når det gælder udslusningen fra fængslerne af indsatte, er, at den kriminelle ikke
på nogen måde ønsker nogen - heller ikke kommunerne inddraget i det forhold, at den pågældende har siddet i

fængsel, Så de skønne tanker må siges på forhånd at være spildte,

Dansk Folkeparti ønsker selvfølgelig, at kriminelle der har afsonet ikke laver ny kriminalitet, Men de tiltag, der
skal laves, skal under ingen omstændighed have karakter af præmiering og føleri over for de kriminelle, Og vi
må sikre, at alle gode kræfter samles om at ofrenes retsbevidsthed ikke bliver trådt under fode,

Det har det såkaldte regeringsalternativ under ingen omstændigheder haft i tankerne, da de lavede deres
forskellige sødsuppeudspil.
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Pia Kjærsgaards ugebrev
- mandag den 26. januar 2009

De lave straffe har spillet helt fallit

SøndagiGlostrup: "En44-årigmandblevtidligtsøndagmorgenvækketaf enkøllebevæbnetduo,dersparkede
døren ind til hans lejlighed i Stenager i Glostrup.

Banden gikstraks løs på den 44-3rige, der blevoverdænget med kølleslag ihovedet, på ryggen og på benene,

oplyser Københavns Vestegns Politi," Citatet er lånt fra Ritzaus Bureau.

For ganske få år siden var der en norm, man ikke overskred, selvom man var forhærdet kriminel, gik man ikke
ind til et sovende menneske og vækkede ham med en uhyrlig, voldelig adfaerd, som den, der i går resulterede i

dette: "Inden duoen forduftede, havde de brækket mandens skinneben og slået ham så voldsomt i hovedet, at
hans ansigt efterfølgende måtte syes med flere sting i ansigtet."

Normerne for almindelig adfærd er i skred, Danskerne slås i trafikken for et godt ord, en beruset mand afgør et
mundhuggeri ved at skubbe et andet menneske ud foran et kørende tog. Skænderier i nattelivet afgøres med
knive og pistoler, og selvbestaltede gangstere, ikke sjældent med oprindelse i det krigshærgede Mellemøsten,
patruljerer gader og stræder klar til at fare i flæsket på den første den bedste, der ikke viser dem den "behørige

respekt",

I Dansk Folkeparti har vi som bekendt længe råbt vagt i gevær. Det kan ganske enkelt ikke fortsætte på denne
måde. Ældre medborgere tØr ikke gå ud om aftenen, låsene smækkes i ude på landet, hvor man indtil for
ganske nyligt mest låste døren forat holde børnog kæledyr inde, snarere end for at holde uventede gæster

ude.

Mennesker, der er kendt i lokalsamfundet for at have lidt penge på kistebunden, risikerer at blive holdt op i eget
hjem med et jagtgevær for tindingen, Ud over det livsvarige traume, som en sådan massiv krænkelse af et
menneskes "helle', vores borg og inderste private sfære, risikerer at give, så er selve handlingen livsfarlig. Flere

danskere er dræbt i eget hjem, fordi en røver taber hovedet, eller blot er fuldstændig ligeglad med andre
menneskers ve og vel.

Det er fuldstændigt uacceptabelt, og vi vil ikke finde os i det længere, Befolkningen vil ikke finde sig i det
længere. Primeert justitsvæsnet synes at have svaert ved at opfange befolkningens berettigede bekymring.

Folketinget er den forsamling, der suveraent kan bestemme lovene i Danmark. Det er her, vi kan fremsætte
love, der skal gøre det langt mindre attraktivt at være kriminel og give danskerne trygheden tilbage ved at

sørge for, at farlige kriminelle får lange og meget mærkbare straffe.

Dansk Folkeparti fremsætter derfor en lovpakke, som skal dæmme op for den voldsomme og efterhånden helt
ukontrollable og normløse kriminalitet, som hærger hele landet, og ikke blot nogle få kriminalitetshærgede

http://www.danskfolkeparti.dk/O028l0028lprint.asp?menu:140&submenu:0&newsI... 14-02-2010
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områder i de større danske byer,

Straframmerne skal have et alvorligt nøk opad, vi er nødt til at sende et klart og utvetydigt signal til såvel de
kriminelle danskere som udlændinge om, at Danmark ikke er et land, hvor alting er bedre, herunder fængslerne
og længden af straffene,

I et stadig mere grænseløst Europa, hvor snart sagt hvilken som helst forbryder fra EU's 27 medlemsstater frit
og kvit kan komme hertil og udøve deres samfundsnedbrydende aktiviteter, må svaret på dette blive, at vi

hæver straffene markant, ellers ender Danmark som et slaraffenland for de europæiske mafiaorganisationer,

Røverier skal ifølge vores lovpakke straffes med seks år, og med ti år, når der er skærpende omstændigheder,
som de såkaldte hjemmerøverier må henregnes under. Det burde være logik for burhøns - og jurister - at der
stoft set ingen større krænkelse er end at bryde ind hos et sovende menneske i dettes hjem og true og

oveffalde vedkommende. Det skal straffes hårdt og konsekvent.

Et af vores største problemer er de vanekriminelle, der i alt for mange år har fået det indtryk, at jo mere
asocialt og vanvittigt de opfører sig, desto større forståelse og accept mødes de med ved domstolene og i

kriminalforsorgen. Det skal slutte, Derfor forlanger vi, at gentagelseskriminalitet giver dobbeltstraf og en

tredjegan gsoveft rædelse tredobbelt straf.

Jeg er klar over, at ovenstående kan få det til at rykke i ansigtsnerverne hos mange af dem, der i årtier har
kæmpet for både åbne grænser og fængsler, men hvor har det lige bragt os hen? Den grove kriminalitet er
eksploderet, og normløsheden hos de hærdede kriminelle er blevet helt ubeerlig,

Jeg er af den ubetingede overbevisning, at langt strengere og konsekvente straffe vil virke både præventivt på

unge, der overvejer en kriminel løbebane, og naturligvis gøre, at de kriminelle er afsondret fra samfundet, når
de ikke formår at forstå et klart retspolitisk signal om, at nu stopper det. Vi vil ikke finde os i den grove
kriminalitet længere, Nu må det være nok!

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

http://www.danskfolkeparti.dk/O028l0028lprint.asp?menu:140&submenu:O&newsI... 14-02-2010
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Derfor skal burkaen forbydes i det danske samfund

Af MF Peter skaarup. Næstformand i Dansk Folkeparti og retsordfører

Christiansborg, mandag den 22.juni 2009

Selvom jeg var pumng i halvfierdserne, husker jeg stadig, som var det i går, da de

ligestillingshungrende danske kvinder i bogstaveligste forstand smed bh'en, tog på ø-lejr og i det

hele taget erklærede manden omtrent lige så vigtig, som en cykel er det for en fisk. Der er løbet

meget vand i åen siden, for at blive i den maritime jargon.

Kvindebevægelsen, der kæmpede for ligerettigheder for kvinden i de glade halvfierdsere og

forlangte juridisk såvel, som social og ægteskabelig ligestilling, er i dag rungende tavs, når det

gælder den dybt, dybt inhumane og frihedsudslettende, islamistiske beklædningsgenstand, burkaen.

Jeg har kun hørt eller rettere opfanget et reelt argument for burkaen, hvilket kom fra denne

terrormistænkte tuneser, Slim Chafras danske konvertithustru, Anni Nielsen, som mener, at hun

bliver "afseksualiseret" af burkaen. Den lader vi stå et øjeblik.

Burkaen kan vel darligt i ramme alvor betegnes som andet end et klædningsstykke, der fierner
kvinders personlighed og kun lader et spøgelseslignende udtryk tilbage til de måbende

medmennesker. Begrundelsen for at iklæde kvinder burka er meget vævende. Nogle islamister, som

den omtalte Anni Nielsen, benytter sexistiske argumenter, men det virker ærligt talt en smule ude af
proportioner at iføre sig en burka, fordi en mand kunne finde på at stirre på en. Det er trods alt

muligt at klæde sig meget lidt udfordrende, så kun de færreste mænd og lesbiske (deres blikke

frygter Anni Nielsen vel også?), kunne finde på at stirre med begær i blikket efter hende og andre,

som i dag vælger eller tvinges til at iføre sig burkaen?

Burkaen er ubetinget en uskik, der umuliggør reelkommunikation mellem bæreren og dennes

medmennesker. Endvidere forhindrer den politi og andre myndigheder i umiddelbart atkunne

identificere burkabæreren, hvilket er dybt utilfredsstillende i et samfund, der i forvejen plages af
voldsom kriminalitet og en terroftrussel, der udspringer fra netop det muslimske miljø i Danmark.



Danmark er et land, hvor individet har utroligt store frihedsgrader og har mulighed for at ytre sig

frit og leve yderst forskelligt. I Saudi Arabien har kvinder intet valg, de skal alle bære burka. Jeg

forstår ærligt talt ikke, hvad en muslimsk familie får ud af at flyte til Danmark, når man er så

ekstrem, at man lader kvinden udklæde i en dragt, der umyrdiggør hende fuldstændig og reelt

forhindrer hende i at deltage i samfundet på lige fod med sine medmennesker?

Der findes omtrent 60 lande i verden, der har muslimsk flertal og styreformer, som i større eller

mindre grad er indrettet efter muslimske love og norner. Der er derfor ingen grund til at rejse til
Danmark, når man ønsker at leve som muslimsk ekstremist. Tværlimod kan jeg kun opfatte en

burka i det danske samfund, som et forsøg på at sende et signal om, at den pågældende bærer af
dette fomedrende klædningsstykke, har meldt sig ud af det danske samfund.

I Danmark har vi et forbud mod at gå maskeret ved demonstrationer. Det forbud ønsker jeg og

Dansk Folkeparti videreført i det offentlige rum overfor alle individer, der bl.a. af ideologiske

årsager bevidst skjuler deres identitet. Vi ved, at der foregår et massi'ut gruppepres i de muslimske

parallelsamfund både i Danmark, i resten af den vestlige verden og selvfølgelig i store dele af den

muslimske verden. Mange steder i verden risikerer muslimske kvinder verbale, fzsiske og sågar

decideret livsfarlige syreangreb mod deres ansigter og integritet, hvis de ikke dækker deres hoved

til efter islamistiske forskrifter.

Derfor, og fordi vi ikke kan fungere som et moderne og bæredygtigt samfund, hvis vi ikke kan

identificere hinanden, ønsker vi i Dansk Folkeparti burkaen forbudt i det offentlige rum her i landet.

Vi har selvfølgelig noteret os, at den ekstreme venstrefløj endnu engang er gået i forbund med de

mest rabiate islamister i verden, i kampen for at få burkaen beskrevet, som et normalt

klædningsstykke. Det er i sandhed trist, at kvindesagen er blevet taget som gidsel af ekstremister

både i den muslimske og vestlige verden.
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Pia Kjærsgaards ugebrev
- mandag den 23. februar 2009

Integration er også statens problem

Det er god borgerlig tankegang, at staten skal blande sig så lidt som muligt i folks privatliv, Staten skal udstikke
rammerne for et velfungerende velfærdssamfund med rettigheder og pligter for borgerne, men holde sig fra at
stikke næsen i folks privatliv. Det er en holdning, som vi til fulde deler i Dansk Folkeparti. Staten skal ikke

opdrage, men have tiltro til, at borgerne skaber hensigtsmæssige liv for sig selv og deres børn.

Og gid det altid var sådan, Men det er det ikke, Og en af årsagerne er, at Danmark er ikke længere et
homogent samfund med borgere, der grundlæggende deler den samme kultur og de samme værdier. Jeg taler
selvfølgelig her om integrationen af de mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, som skal være her i

landet, fordi de af forskellige årsager ikke kan sendes tilbage til deres hjemlande, Dem, som er kommet til
Danmark i løbet af de sidste 30 år, og ikke mindst deres efterkommere. Vigtige færdigheder såsom det danske
sprog kommer ikke længere ind med modermælken, Og helt selvfølgelige værdier som demokrati og ligestilling
er ikke længere givet. Defor ser vi i stigende grad parallelsamfund r Danmark - samfund, hvor man ikke kan

læse en avis eller deltage på det danske arbejdsmarked - og grupperinger, der betragter byernes gader som
scener til bandeopgør og nemme, kriminelle forretninger.

Situationen er så alvorlig, at det er på tide, at vi tør lade staten blande sig mere på integrationsområdet,
Behøver jeg at opremse de skyderier og knivstikkerier, der snart hver eneste dag pryder avisernes forsider?
Behøver jeg at nævne de almindelige borgere, som pludselig må opleve vildfarne pistolskud i deres egen gade

ved højlys dag? Behøver jeg at nævne de sære problemstillinger om badeforhæng, halal-kantinemad og
tørklædeklaedte småpiger, som den danske folkeskole nu pludselig skal forholde sig til?

Jeg tror, at alle uden undtagelse er klar over, at situationen er yderst alvorlig. Og derfor må vi turde tage
fløjlshandskerne af. Når staten undermineres af skadelige parallelsamfund, ja, så er det altså statens opgave at
forhindre denne underminering. Nøgleordet er krav. I Dansk Folkeparti er vi parate med følgende forslag:

Ghettoiseringen skal stoppes og eksisterende ghettoer skal nedbrydes. Bebyggelser skal ende med højst
at have 25 % indvandrere. Kommunernes fordeling af almennyttige boliger skal spredes mere ud - også

til velhaver-komm uner,

Antallet af børn med indvandrerbaggrund i skoleklasserne må ikke overstige 25 procent.

Parallelsamfund skal nedbrydes ved IKKE at give efter for muslimske værdier og normer, I praksis

betyder det, at der ikke skal være adskilt svømmebade for mænd og kvinder, forskellig mad I skoler og

institutioner, lejrskoler osv. Vi skal alle være her på ens vilkår, på danske vilkår.
Radikalisering skal bekæmpes, blandt andet ved konstant at have fokus på danske værdier og isolere
radi kal e m usl i mer, herunder ekstrem istiske i mamer.

Danskundervisningen skal styrkes både over forbørn og voksne. Offentlig hjælp til voksne udlændinge

a

a
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skal betinges af, at de kan tale et ordentligt dansk; kan de ikke det, skal hjælpen betinges af, at de
deltager i danskundervisning - ellers ingen eller reduceret hjaelp,

Børn ned til et år, som lever i hjem med meget dårlige danskkundskaber, skal kunne tvinges i

daginstitution. Det gaelder såvel vuggestue som børnehave. Elever, der også i de større klasser taler og
skriver et dårligt dansk, skal have lektiehjælp.

Forældre med anden etnisk baggrund end dansk skal lære danske børnefamilier at kende, og børnene
skal tidligt vaere sammen med andre børn,

Og vi har flere id6er i skuffen. Jeg har med glæde set, at Socialdemokratiet i de seneste uger har været inde på

mange af de samme tanker. Det er positivt, at dette parti - som jo bærer en uhyggelig stor del af ansvaret for
den ukontrollerede indvandring, der har skabt alle problemerne - nu er vågnet op til dåd, Det skal vi benytte til
et konstruktivt samarbejde om at sætte integrationen på rette spor, Jeg tror, at der er en mødeinvitation på vej
fra velfærdsminister Karen Jespersen (V) til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og jeg tror på, at vi kan

sætte regeringen i sving, Det er på høje tid.

Staten må sluge sin stolthed og gå tæt på problemerne. Vi kan ikke længere nØjes med at række hånden ud til
de indvandrere, som nu en gang er her i landet - vi skal turde tage dem i nakken og trække dem i den rigtige
retning. Indvandrerne har selv ønsket at gffe Danmark til deres hjem - så må vi også forlange, at de bliver til
borgere, som kan fungere på det danske samfunds præmisser. Nogle vil sige, at det lyder hårdt. Men det er det
eneste ansvarlige, vi kan gøre - i pauserne mellem skyderierne i vores gader...

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

http:/iwww.danskfolkeparti.dk/O028l0028lprint.asp?menu:140&submenu:0&newsI... l4-02-2010
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Morten Messerschmidts grundlovstale 2009
Lykkesholm, fredag den 5. juni 2009

For præcis ti år siden deltog jeg i mit allerførste grundlovsmøde. Grundloven havde ts0 års fødselsdag, Jeg
havde lige haft 18 årsfødselsdag og tog spændt bussen fra Frederikssund, hvor jeg dengang boede, til Hillerød,
hvor alle vi lokale partimedlemmer blev samlet og i fælles bus kørt til Dybbøl Banke, Her hørte jeg for første
gang Pia Kjærsgaard tale. Det er sjovt - men også en smule vemodigt at tænke tilbage på den gang. Meget har
forandret sig siden grundlovsdag i 1999.

Den gang regnede det - så ikke alt er blevet ringere, Men ligesom dengang står der også i dag EU på

dagsordenen, Og bedst som vi dengang troede, at EU havde nået grænsen for, hvad man kunne få
befolkningerne med på, kan vi i dag se tilbage på 10 år, hvor tingene bare er blevet værre. For eksempel er
unionspaftierne blevet enige om slet ikke at holde folkeafstemninger om nye traktater. Sporene fra Frankrig,
Holland og Irland skræmmer. Og hvis man er bange for at få det rigtige svar, er det som om man hellere helt
vil undlade at spørge...

Men meget andet er sket på de ti år,

For fem år siden (2004) indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Man mener i ramme alvor, at Tyrkiet
med 71 mio indbyggere skal være en del af den europæiske union, Skal være en del af det indre marked og fri
bevægelighed. Og EF-domstolen har allerede taget forskud på glæderne og er begyndt at give tyrkere særlige
privilegier i forhold til andre udlændinge, Selvom man ikke opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse, kan

en tyrker i dag gå til EF-domstolen og der få sikret sin ret, Det lyder jo grotesk, når landet end ikke er medlem
af EU - endnu i hvert fald, Men det er som om, at EF-domstolen altid stiller sig til rådighed, når det handler om
at gennemføre venstrefløjens drøm om et multietnisk paradis.

Og helt aerligt - hvor må det også være rart. Jeg mener - for en venstrefløj, der historisk har haft ganske svært
ved at anerkende demokratlet, er det vel nærmest en naturlig udvikling, at man kan få embedsmænd og
dommere til at gennemføre det, som man ikke kan få vælgerne med til. At det så er temmelig udemokratisk og
tvivlsomt i forhold til vores grundlov, er jo en helt anden sag.

Socialistisk Folkeparti har da også været blandt de første til at omfavne EF-domstolen. Margrethe Auken - ja,
her behøver jeg vist slet ikke sige noget - hun har valgt en helt oprigtig taktik. Naturligvis skal Danmark styres
af EU. Det der med euro-skepsis er for længst kastet overbords. Nu er den tidligere kamp for revolutionen
erstattet af troen på det fælleseuropæiske projekt. Ja, Margrete Auken ligefrem praler af, at hun er langt foran
Villy og de andre - lidt gammeldags - folkesocialister på Christiansborg. Hun har for længst set lyset og kastede
allerede i 2000 sin stemme til fordelfor euroen. Siden er det jo gået slag i slag, Og man må takke Margrete
Auken for hendes oprigtige tilgang til sagen, hvor det jo ikke bare er euroen denne fremtrædende SF'er vil have
indført. Også retsforholdet skal afskaffes.

Først og fremmest fordi det er gammeldags, må man forstå. Men værst af alt, så har danskerne jo simpelthen
valgt en forkert regering, der lører en forkeft udlændingepolitik, som giver Danmark en forkert status i verden
og først og fremmestfører til, at alt for få udlændinge ifølge Margrete Auken får lov at komme ind her. Alt det
må der naturligvis rettes op på. Og eftersom befolkningen jo ved hele tre valg har vist sig ude af stand til at
stemme rigtigt, vil SF hellere overlade det til EU at bestemme.
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Jeg har faktisk en bekendelse at gøre. Da jeg var barn hørte Holger K til eet af mine politiske forbilleder, Ikke så

meget på grund af SF, men fordi Holger og konen - dem vidste man, sagde nej til unionen, Hvem havde troet
at Holger og konen skulle lide den skæbne? Jeg må sige, det er trist at se sine barndomsforbilleder forfalde på

den måde... Men så får man jo heldigvis andre idoler - og derfor var netop hvad jeg fik, da jeg for ti år siden for
første gang høfte Pia holde grundlovstale.

Desværre er hverken Tyrkiet, EF-domstolen eller SFs eurospring det eneste, der er sket de sidste ti år,

Kun to år efter grundlovens halvrunde fødselsdag traf Folketingets flertal den fatale beslutning at nedlægge
grænsekontrollen, Og som om det ikke var nok, at landet da lå åbent for enhver - så valgte samme flertal kun
få år efter at åbne EU for 10 nye østeuropæiske lande, så mafiabander og kriminelle rigtigt kunne slå sig løs. Og

konsekvenserne af de åbne graenser er da til at tage og føle på,

Ilølge Københavns opholder der sig 3-5000 kriminelle rumænere i Danmark, Sidste år blev der udvist 173.,.

FN taler direkte om, at Bulgarien er storleverandør af slaver til sexhandel til hele EU. Og ikke overraskende
påpegede selveste Europol i februar, at nedlæggelsen af grænser er en væsentlig faktor i de kriminelles succes,

Ja, hvad ellers, skulle man næsten spørge?

Hvis virkeligt grænsekontrollen var så ineffektiv som unionspartier fra SF til De Konservative gerne vil have det
til at se ud som om - hvotfor var det så først da EU kreevede det, at vi nedlagde den? Hvis Danmarks 7000 km.
kyststrækning virkelig gør, at man bare kan smugle våben, narko og mennesker ind ad kystvejen, hvorfor valgte
vi så ikke længe før2007 at nedlægge grænsekontrollen? Vores kyststraekning ervel ikke ligefrem en ny
opfindelse...

Sandheden er, at den manglende grænsekontrol er en kæmpe håndsrækning til de kriminelle. Det er næppe en
tilfældighed, at det sønderjyske politi har set sig nødsaget til at oprette en sædig task force kun til at bekæmpe

østeuropæiske tyvebander, hjemmerøverier, tricktyverier, betlerier osv, Hvor EIJ før kun var et indre marked for
varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdstagere, er EU nu også blevet et frit åbent marked - ja et rent
slaraffenland - for de værste kriminelle.

Og ærligt talt - her siger jeg nej tak. Selvfølgelig er EUs indre marked en fordelfor vore virksomheder.

Selvfølgelig er det fornuftigt at nedbringe toldgrænser og gøre samhandlen lettere. Men at gå på kompromis
med borgernes tryghed, kan ikke opvejes i nok så meget mere samhandel, Derfor vil vi have grænsekontrollen

tilbagel

Ja, vi vil have Danmark tilbage. Det Danmark, som engang stod på den ene side frit og selvstændigt og på den
anden side dybt engageret i det internationale samarbejde. Vi vil have det Danmark tilbage, hvor Folketinget
var lovgiver - og ikke bare stempelkontor for EUs direktiver og forordninger. Naturligvis skal Danmark være
medlem af internationalt forpligtende organisationer som EU, Jeg vil ikke ud af EU. Men jeg have mindre EU.

Jeg vil have et EU, hvor det er befolkningerne - ikke EF-domstolen - som bestemmer,

Jeg vil have et EU, hvor dyrevelfærd går forud for industriens krav.

Et EU, hvor de kriminelle får modstand - ikke fri bevægelighed.

Et EU, hvor den danske grundlov respekteres,

Og et EU, hvor ikke alting detaljereguleres ned i mindste enhed fra Bruxelles.

Jeg ved godt, at unionspaftier siger, det her handler om fred i Europa. Og ved I hvad? Jeg er sådan set
tilhænger af fred, Men helt ærligt - siden hvornår er freden i Europa blevet sikret af fælles skolefrugt på vores
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folkeskoler? Siden hvornår har kontrol med vore lystfiskere været det afgørende for at sikre freden? Og hvorfor
skal EU sætte grænser for, hvor meget kanel vi må putte i vores brunkager, hvis det handler om at undgå krig?

Siden hvornår har krig og fred i Europa egentlig været afhængig af , at vi ikke selv må bestemme over vores

lystfiskere, folkeskoler og ju lekonfekt?

Det er det rene nonsens, Og det er pinligt, at unionspaftierne ikke kan finde på bedre argumenter, når de vil
give EU, som i forvejen vedtager B0 o/o af vore love, mere magt, Med Lissabontraktaten er der stort set ikke et
område, hvor EU ikke kan bestemme, Vi har allerede set, hvordan vores arbejdsmarkedsregler, vores

overenskomster og selve velfærdssamfundet er en torn i Øjet på EF-domstolen. Vi har set, hvordan vores
pensionssystem bliver angrebet. Og vi har set, hvordan unionspartierne lægger sig fladt ned, hver gang EU har

krævet det.

Senest har man ophævet østaftalen og på den måde åbnet landet for østeuropæisk arbejdskraft til langt under
de danske overenskomster, "Det er fagbevægelsens problem", siger unionspaftierne. Men hvordan skal

fagbeveegelsen nogensinde kunne kontrollere, at arbejdsmiljøkrav og lønninger overholdes, når man nu efter
østaftalens ophør ikke længere kan kræve en arbejdstilladelse af arbejderne fra øst? Hvordan skal man kunne

kontrollere noget, man ikke ved, hvor er? Ved unionspartierne da ikke, at kun 3 o/o af de østarbejdere, der
findes på danske byggepladser, er engageret i dansk fagbevægelse? Ved de ikke, at 1/3 af de polske arbejdere
i Danmark går til løn langt under overenskomster? Og hvad er egentlig unionspartiernes svar til de danskere,

der nu skal konkurrere med vikarbureauer, som udbyder østeuropæisk arbejdskraft til 70 kroner i timen?

Er løndumpning virkelig løsningen på finanskrisen? Mens bankerne kan få store hjælpepakker, så er
unionspaftiernes håndsrækning til de danske arbejdere altså, at de kan gå tre gange ned i løn. Men så skal vi

selvfølgelig bare huske på, at det handler om fred i Europa...

Jeg er igennem valgkampen blevet spurgt mange gange/ hvornår jeg mener, atvi skal stemme om euroen igen.
Og jeg bliver hver gang lige overrasket. Helt ærligt - hvor mange gange har man egentlig tænkt sig at spørge

om det samme? Hvornår forstår unionspartierne egentlig et nej? Og hvis vi skal stemme igen om de sager, hvor
vi har sagt nej, kunne vi så ikke også få et par afstemninger til de traktater, hvor danskerne har sagt ja? Jeg

tror, at mange føler sig snydt efter de løfter, vi fik både i 1972, i 1986, i 1993 og i 1998. Kan I huske det?

"Nødderne knækker vi selv', forklarede fagbevægelsen i 7972 for at berolige de danske arbejdere om, at vores
overenskomster ville blive undergravet, Det var løgn.I dom på dom har EF-domstolen senere gjort de danske

overenskomster hullede som en si,

"Fællesmarkedet vil give højere standarder", sagde industrien i 1986, Det var løgn. Se bare, hvad der er sket
med vores fødevarekontrol, Den danske fødevareminister måtte sågar gå tiggergang til Kommissionen for at få
indført noget så banalt som kontrol med salmonellakød - og det tog et år, før vi fik ja...

I i993 sagde unionspartierne, at "retsforbeholdet vil sikre dansk udlændingepolitik", Også det var løgn, Se bare,

hvad der er sket efter metock-dommen, hvor EF-dommerne har slået fast, at illegale indvandrere er legale
indvandrere.

Illegale indvandrere er legale indvandrere. På en eller anden måde må man altså beundre EF-domstolen. Tænk
som dommer efter sikkert masser af års studier og hårdt juridisk arbejde at kunne komme frem til noget så

gennemført tåbeligt... Men dertil er det kommet - og løftet fra '93 har vist sig at være løgn,

Og lige sådan gik det, da vi i 1998 fik vi at vide, at amsterdamtraktaten skulle være den sidste ændring -
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kronen på værket, forstod man. Også det var løgn. For få år efter lanceredes EU-forfatningen, som i dag sniges

ind under dække af det mere neutrale navn 'lissabontraktaten". I ved - det er den traktat, der er så fantastisk,
at man slet ikke behøver holde folkeafstemning...

Pointen er her, at vi aldrig har kunnet stole på unionspartierne. Hertil og ikke længere, har de sagt - i over 30

år. Og alligevel bliver EU ved med at gå over grænsen, Og ærligt talt: Jeg har fået nok.

Hvorfor skulle vi dele retspolitik med lande som Frankrig, Rumænien og ltalien? Ved I, hvor mange gange de er
blevet dømt for at overtræde menneskerettighedskonventtonens bestemmelser om retten til en retfærdig
rettergang? Rumænien er dømt 191 gange; Frankrig 438 gange - og Italien 1150 gange. Hvad er det lige
præcis de skal lære os om retssystemet?

Og hvorfor er det lige vi skulle dele økonomisk politik med Frankrig, Grækenland og Spanien og afskaffe
kronen? Dansk økonomi er den mest konkurrencedygtige i hele EU, vores arbejdsløshed er lav og selv de

økonomiske vismænd kan ikke få øje på en fordel ved at afskaffe kronen,

At ville selv, er ikke det samme som at have nok i sig selv, Vi vil gerne samarbejde. Det kræver fællesskab med

andre lande at løse klima- og miljgproblemerne, Vi vil gerne have fælles handel. Og kampen mod terror kræver
også en fælles indsats. Men vi vil ikke underordnes og ensrettes i alle leder og kanter. Vi vil have respekt for
grundloven, der i dag fylder i60 år, Vi vil have lov at bestemme over vores udlændingepolitik uden EUs eller
dommeres indblanding. Vi vil have lov at bevare og udbygge vores velfærdssamfund. På alle de områder skal

EU blande sig udenom, Det er da ikke selvtilstrækkelighed, Det er bare selvstændighed,

Og her er forskellen mellem os og unionspartierne,

Jeg kan da godt forstå, at Island og Østeuropa vil ind i euroen. Jeg ville da også kunne forstå, hvis Stein Bagger
gerne vil have gældssanering. Jeg gider bare ikke betale for det.

Og heldigvis giver stadig flere europæere os ret. Hollænderne, franskmændene og irerne har senest stemt nej.
I Danmark blev vi aldrig spurgt. Her fik vi ikke lov at stemme. Her til lands tror unionspartierne, at de kan få det
som de vil - uanset hvad.

Men på søndag skal vi vise dem noget andet. På søndag har vi muligheden for at sige fra.

Sige nej til euro, eu-præsident og hele EUs stadig mere omklamrende magt, Det er nu, det gælder.

Det er nu, vi skal til stemmeurnerne og det er nu, vi siger: giv os Danmark tilbage,
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Pia Kjærsgaards ugebrev
- mandag den 4. maj 2009

Grænsekontrollen skal ud af arkiverne

'Aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv", Det højtidelige citat af Valdemar Rørdam faldt mig ind, da jeg i

lørdags - istrålende sol og blå himmel - besøgte Sæd Grænsestation ved TØnder. Anledningen til turen til
Sønderjylland var egentlig en helt anden, men i det skønne vejr skulle vi da lige aflægge den historiske
grænsestation og Grænselandsmuseet et besøg. Gensynet med grænsestationen var både opløftende og
nedtrykkende. Opløftende, fordi den fine gamle grænsestation vidner om et stolt stykke danmarkshistorie i en

smuk og betydningsfuld del af Danmark. Nedtrykkende, fordi Sæd Grænsestation netop er et stykke historie -
ingen bevogter Danmarks grænser mere.

Netop derfor købte Dansk Folkeparti i 2001 den gamle grænsestation. Den 25, marts 2001 tiltrådte Danmark -
uden folkeafstemning - Schengen-aftalen, der afskaffede grænsekontrollen mellem EU-landene. Det betød, at
graensestationerne ikke mere skulle bemandes, og man begyndte at rive dem ned. For at undgå, at den skæbne
skulle overgå Saed Grænsestation, købte Dansk Folkeparti den og overtog den med stor festivitas den 25,
mafts. Den historiske grænsestation i Sæd blev opført i årene efter Genforeningen med Sønderjylland i

begyndelsen af 1920'erne og er nu indrettet som et lille museum med interessante effekter fra grænselandets
historie.

Men paradoksalt er det, at vi kan gå rundt på Grænselandsmuseet og begrave os i fortiden, mens personbiler,
lastbiler, busser og tog drøner over grænsen i samme minut - ganske uhindret og uden kontrol, Det har de
kunnet siden 2001, og konsekvenserne ser vi i dag, Narkotika, våben og sågar mennesker smugles ind over
grænsen/ og organiserede tyvebander fra Østeuropa kan frit drage ind i landet og forsvinde i storbyerne. Herfra
begår de tricktyverier eller endnu værre - de forfærdelige, voldelige hjemmerøverier, som efterhånden er en
del af hverdagen. Bliver de arresteret af politiet og smidt ud af landet, smutter de bare tilbage over greensen

igen. Det er jo nemt nok.

Den verserende bandekrig er endnu et eksempel på, at vi har brug for grænsekontrollen. Selvom en effektiv
kontrol nok ikke kan stoppe kriminaliteten, så ville den immervæk være en håndsrækning til de betjente, der
kæmper hårdt med at få bugt med den linde strøm af stoffer og våben, som banderne importerer til deres
ul ovli ge forretn i nger.

Bevares, der kører da stadig grænsepatruljer rundt i grænseområderne og stopper mistænkelige køretøjer,
Engang imellem kan de fremvise narko eller illegale flygtninge, som de har stoppet. Men kontrollen er langt fra
god nok. Der er afsat 10 - ja, 10! - personer til at holde øje med den dansk-tyske grænse og tilhørende havne.
Defor er der, så vidt jeg ved, ikke beslaglagt et eneste smuglet våben på denne strækning i årevis. Men det
betyder ikke, at der ikke kommer våben ind over grænsen. Formanden for Toldudvalget i Dansk Told- og
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Skatteforbund, Orla Olesen, har så sent som i februar i år påpeget, at den danske grænsekontrol simpelt hen

ikke har nogen effekt, og at våbnene flyder frit ind over grænsen. Han har længe prøvet at råbe politikerne op

- men ingen, ud over Dansk Folkeparti, vil høre på ham.

Det er mit håb, at borgerne vil høre på Orla Olesen - og at de vil benytte deres stemmeret til at tvinge
politikerne til at lytte til ham og hans kolleger, Søndag den 7. juni er der valg til Europa-Parlamentet, og her har
danskerne mulighed for at stemme danske politikere ind i parlamentet. Enten politikere, der synes de åbne
grænser er vidunderlige og dejligt fleksible, når de skal køre på sommerferie sydpå - eller politikere, der ønsker
at slå bommen ned over for grænseoverskridende kriminalitet. Dansk Folkeparti har lige siden 2001 arbejdet
hårdt for at få Danmark ud af Schengen-samarbejdet og få genindført graensekontrollen. Og derfor er det
utroligt vigtigt, at vi får så mange EU-skeptiske politikere til Bruxelles som muligt,

Vi tror på, at vælgerne kan se behovet for en effektiv grænsekontrol. Vi tror på, at vælgerne ønsker et stærkt
bolværk over for den grænseoverskridende kriminalitet,

W ved, et fjeld kan sprænges,

og tvinges kan en elv,

men aldrig kan et folk forgå,

som ikke vil det selv.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard
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Pia Kjærsgaards ugebrev
- mandag den 5. oktober 2009

Et modvilligt ja

Jeg fulgte afstemningen om Lissabon-traktaten i Irland fredag oglørdag i den forgangne uge. Det var ikke en

køn omgang. Det var heller ikke med begejstring i stemmen, at de irere, som medierne havde talt med

umiddelbart efter, de havde afgivet deres stemme, kunne fortælle, at de havde stemt ja til Llssabon-traktaten -

denne gang. Stemningen var nærmest præget af mistrøstighed og apati,

Irerne stemte ikke med hjertet i fredags - de stemte med tegnebogen.

Frygten for at blive arbejdsløse midt i en økonomisk krise, som jasigerne havde slået hårdt på ville være
konsekvensen af et nyt nej, gjorde indtryk på irerne - og resultatet blev da også, at den irske befolkning under

- skal vi sige moderat psykisk pres - omgjorde resultatet af den afstemning, som Irland afholdt sidste år,

Kødranden af EU-pinger, der i løbet af lørdag eftermiddag og aften stod i kØ for at rose irerne for at have givet
efter for EU's armvridning - trusler om massearbejdsløshed, eksklusion af EU-samarbejdet og EU-pres for en
forfatningsændring på den grønne Ø - blev bare større og større, Den svenske udenrigsminister Carl Bildt,
kommissionsformand Barroso og EU's udenrigspolitiske koordinator Solana var ved at trampe oven på hinanden
for at love, at EU-eksprestoget nu kørte videre med fuld fart, medens den irske befolkning endnu snappede
efter vejret i togets udstødningsgasser, og deres bekymringer om, hvorvidt Irland nu også ville være et
suveræn nation efter afstemningen blev ignoreret.

Det er utroligt, at man endnu en gang skal være vidne til, at EU's mægtigste mænd i løbet af en enkelt
formiddag får kollektivt hukommelsestab - glemmer alt om afstemningsresultaterne i Frankrig, Holland og
Irland - og som om intet var hændt vrøvler videre om et stadigt snævrere union.

I EU hører man kun, hvad man selv vil høre. Irland var bare et bump på vejen mod forbundsstaten med egen
præsident og udenrigsminister, I EU er man bimlende ligeglade med den brede og dybe skepsis i de europæiske
befolkninger mod forvandlingen af et i sin essens fornuftigt handelsmaessigt samarbejde til en europæisk
superstat. superstaten skal til ikke på grund af borgerne - men på trods af borgerne.

Nu lægges der så maksimalt pres på den tjekkiske præsident Vaclau Klaus for at tvinge ham til at underskrive
den traktat, som han er inderligt imod, og som han og hans parti er overbevist om strider imod den tjekkiske
forfatning, Jeg håber den tjekkiske præsident holder ud. Han er det sidste værn mod den omskrevne EU-

forfatning og det sidste håb for en gang for alle at begrave Lissabon-traktaten.

Men er det ikke udemokratisk sådan at lade en tjekkisk præsident bestemme over EU's skæbne, Til det er der
kun at svare: Er det ikke ufatteligt udemokratisk, at EU ignorerer to rungende nej'er i Frankrig og Holland,
vrider armen om på Irland og sekundet efter at man har tvunget et ja igennem, glemmer alt om de enorme
problemer, man har haft ved at gennemføre EU-forfatningen/Lissabontraktaten for derefter at sætte
automatpiloten på med den kvalmende hyldest til superstatsprojektet, som ingen folkelig resonans har i

Europa?

Dårligt havde vælgerne i Irland afgivet deres stemm e, før japartierne i Danmark havde genstartet debatten om,
hvornår vi skal have en afstemning om afskaffelse af de danske forbehold. Ja-partierne tæller også Socialistisk
Folkeparti, som bare venter på det rigtige tidspunkt til at erklære superstatsprojektet sin fulde opbakning, for
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derved at kunne sikre partileder Villy Søvndal standsmæssig kørelejlighed i form af en værdig afløser for den
Rover, som den ellers så miljøbevidste SF-formand, måtte skille sig af med, da pressen pludselig begyndte at
interessere sig for køretøjet. Søvndal kan simpelthen ikke vente med at sætte sig til rette i ministerbilen og så til
h...... med partiets hidtidige skeptiske linje over for EU, Står EU-skepsisen i vejen for ministerbilen, så må EU-

skepsisen vige, ligesom alle de andre SF-holdninger, der har stået i vejen for ministerbilerne.

Forbeholdene er alt andet end uvaesentlige,

Der er f.eks, den lille detalje ved forbeholdet på retsområdet, at det er det forbehold, der sikrer, at Danmark
kan føre vores stramme udlændingepolitik. Der er den lille hage ved euro-samarbejdet, at hvis Danmark havde
udskiftet vores kroner med euroen, så havde vi ikke kunnet operere med så stort et underskud på finansloven,
som vi gør for 2010 - et underskud, der er nødvendigt for for alvor at sætte gang i dansk økonomi igen - EU

havde derimod udskrevet bøder til Danmark. Og så sparer Danmark i øvrigt 7 millioner kroner årligt, fordi vi

ikke er med i EU's fælles forsvarspolitik,

Danskerne har stemt om forbeholdene, Vi har endda stemt om euroen to gange - og den danske befolkning vil
ikke have den fælles mønt, Det er at gøre grin med de danske vælgere at blive ved med at spørge befolkningen
om det samme.

Derfor vil jeg også kraftigt fraråde statsministeren at udskrive en folkeafstemning om de danske forbehold midt
i euforien over, at det, som det også var tilfældet med Nice-traktaten, er lykkedes at vride armen omkring på

irerne. Dansk Folkeparti vil i så fald give statsministeren og ja-sigerpartierne kamp til stregen, og vi er
overbeviste om, at vi vil have befolkningen på vores side.

Modstanden mod den europæiske superstat er intakt uanset det fremtvungne resultat af folkeafstemningen i

Irland fredag den 2. oktober. EU skal ikke uimodsagt have lov til at bulldoze sig vej hen over Europas
befolkninger,

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard
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Fo rside Folkåvålgt( ?*litih !r.:rr. &r*ånisati$r DF Lok"ta

6"""rd.- ------- ] > Danq.k Folkepagi.vil p.r.ioritere de ældre og deres omsorg
ved finansloVsforharidl i ngerne

€å Peter Skaurups xgrårer

August er en vigtig måned i det politiske kalenderår. I denne måned bliver der nemlig varmet op til
finanslovsforhandlingerne. Samtidig har vi i Dansk Folkeparti holdt vores sommergruppemøde i Middelfart og blandt
andet drøftet årets finanslovsudspil og vores Ønsker til finansloven.

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at Dansk Folkeparti igen i år vil sætte fokus på forholdene for de
ældre. Det er der nu også god grund til. En nyligt offentliggjort undersøgelse viser, at 60 procent af
folkepensionisterne må klare sig for deres folkepension og ATP alene, og det ved de fleste efterhånden udmærket
godt ikke giver et liv i luksus, tvaertimod. Der er derfor ved at opstå et stort indkomstskel mellem pensionister med

en fin opsparing, ofte de yngre pensionister, som har haft gode opsparingsordninger, og en meget stor gruppe af
pensionister, som har knoklet i mange år uden de store muligheder for at lægge til side til alderdommen.

Det er vigtigt at gØre sig klart, at det gamle socialdemokratiske velfærdssamfund bygger på en id6 om, at næste
generation altid bliver større end den forrige, og at der derfor altid vil veere mange unge skatteydere til at betale
skat til folkepensionisterne. Det er som bekendt ikke tilfeeldet længere, hvor der bliver stadig flere ældre, og hvor
velfærden også skal række til store grupper af indvandrere og flygtninge, som diverse socialdemokratiske
regeringer bare har ladet stå til over for.

Derfor står vi i en situation, hvor det igen er nødvendigt at lappe på den socjaldemokratiske velfærdsmodel. Det gør
vi såmænd også meget gerne, men desværre uden megen hjælp fra socialdemokraterne selv. I den forgangne
weekend var Helle Thorning-Schmidt ude og erklære valgkampen for begyndt. Helle Thorning-schmidt vil have flere
penge/ men hun vil ikke tage ansvar for Økonomien. Hvordan hænger det nu sammen?

For nyligt valgte den danske stat kvit og frit at evakuere næsten 6.000 tusinde dansk-libanesere fra det land, de
tidligere var flygtet fra, og nu var taget på ferie i. Denne gruppe mennesker er kendetegnet ved, at få af dem er i

arbejde. Defor foreslog Dansk Folkeparti at lave et !ek på, om de nu alle sammen reelt stod til rådighed for
arbejdsmarkedet, Forargelsen ville ingen ende tage, især blandt socialdemokraterne og deres mange borgmestre
rundt omkring i kommunerne, hvor alle som 6n nægtede at kigge de evakuerede efter i sØmmene.

På baggrund af ovenstående kan man ålt efter temperament undre sig eller blot nøjes med at konstatere, at
socialdemokraterne ved man altid hvor man har - og det er sjældent d6r, hvor man skulle mene de burde være i

forhold til deres påståede engagement i velfaerdsstaten. Men samtidig med, at socialdemokraterne nægter at få
styr på de mange kontanthjælpsmodtagere rundt om i kommunerne (ca. 30 procent af alle
kontanthjælpsmodtagere er indvandrere eller efterkommere), så melder Helle Thorning-Schmidt ud, at
kommunerne mangler penge. Nu kan man så få den kaetterske tanke, at kommunerne i en tid, hvor
arbejdsmarkedet nærmest skriger på mere arbejdskraft, kunne tage fat på at få hjulpet nogle af
kontanthjælpsmodtagerne fra Libanon i gang, enten med etjob eller en uddannelse. Men det ser ikke ud til at være
planen; nej, socialdemokraterne vtl have flere penge til kommunerne uden at stille krav til, hvordan disse penge

bruges. Desvaerre siger det meget om socialdemokraternes ståsted, som ikke har ændret sig under Helle Thorning-
Schmidts ledelse. Når det gælder det gode gamle princip om, at rettigheder og pligter skal følges ad, så er der
nogle grupper, som har lidt faerre pligter og lidt flere rettigheder end andre.

I Dansk Folkeparti har vi den holdning, at vi skal tage os godt af de mennesker, som har bygget det moderne
danske velfaerdssamfund op i en tid, hvor godt arbejdsmiljØ, private pensionsopsparinger og 37 timers arbejdsuge
var noget, som langt de fleste kun kunne drØmme om. Defor vil Dansk Folkeparti arbejde for en forbedret
aeldrecheck til de økonomisk svagest stillede pensionrster, som aldrig fik mulighed for at spare op ved siden af en
ofte beskeden lØn. Vi vil også kræve, at ældreplejen og omsorgen bliver forbedret. Vi vil her sikre, at de penge, der
bevilges, rent faktisk går til de ældre, og ikke til alt muligt andet. Det er således ikke nok alene at forbedre
ældreplejen; opgaven er at sikre, at de pensionister, som kun leveraffolkepension og ATP, får lidt mere at gøre
godt med på deres gamle dage.

Et oplagt problem er det, at grundlØnnen i ældreplejen er for lav, og i nogle kommuner kniber det gevaldigt med at
finde nok hændertil at hjælpe med til at pleje de ældre medborgere. Det er ikkeforbundet med særlig stor
prestige at pleje de ældre, men desværre er det enormt nedslidende og psykisk hårdt at arbejde i ældresektoren.
Defor er det bydende nødvendigt, at vi sætter fokus på at forbedre forholdene, ikke alene for de ældre selv, men

http://www.danskfolkeparti.dk/Dansk Folkeparti vil prioritere de %C3%A6ldre o... 14-02-2010
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også for de mange dygtige og hårdtarbejdende ansatte i ældresektoren. Det gamle, eller skulle man sige, det
tidligere arbejderparti, Socialdemokratiet, har i mange år hånet Dansk Folkeparti for at være populistiske, (hvilket
betyder folkelige!) og det, der er værre, fordi vi tager os af de ældre og taler den ganske almindelige danskers sag.

Nu, hvor danskerne har gennemskuet, at socialdemokraternes gamle projekt om at sikre arbejderne fra vugge til
grav for længst er opgjvet og erstattet af en flirt med det "multikulturelle og stærke bekymringer over tonen i

debatten og frygten for Danmarks internationale anseelse", er sociaidemokraterne igen begyndt at udtrykke
bekymring for de ældre. Men når det kommer til stykket og pengene skal findes, eksempelvis ved at få flere i

arbejde og væk fra kontanthjeelpen, så springer socialdemokraterne fra og henfalder til skingre beskyldninger mod
Dansk Folkeparti. Alene fordi vi står fast på vores støtte til pensionisterne og afuisning af den multikulturelle utopi.

Defor fortsætter Dansk Folkeparti samarbejdet med den nuværende regering, fordi den på trods af lidt sljnger i

valsen kan fastholdes på en stram indvandrerpolitik og ekstra bevillinger til de ældre og til den omsorg, der
vitterligt er brug for.

Med venlig hilsen

Peter Skaarup

Tilbage
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Vore ældre medborgere skal tilbydes

gode og trygge rammer for deres

alderdom. lngen ældre mennesker i

Danmark bør lide økonomisk nød.

Vi har meget at takke den ældre

generation for, og de skal belønnes

med en høj folkepension, en

velfungerende hjemmepleje, en

effektiv sundhedssektor - herunder

su nd hedscentre mål rettet geriatriske

sygdomme - og et righoldigt udvalg

af forskellige boligformer.

Det vil vi

gØre for
gamle

Danmark,..



Det har vi Det vil vi

bl.a. gjort for gØre for de

de ældre. ældre:
Ældrechecken indført i 2003 og
forbedret hvert år lige siden

Pensionstillægget forh øjes med
2.000 kr

Gen indførelse af efterlevelses-
pensionen

Der er indførl loft over betalingen
for mad på plejehjem og iældre-
boliger

Frit valg af plejehjem og hjemmehjælp

Kvalitetssikring af hjemmehjælp

Fast kontaktperson i ældreplejen

G ratis influenza-vaccination

Oprettelse af datastuer til ældre

Afskaffelse af A- og B-hold blandt
førtidspensionister

Plejebolig-garanti

Pulje til bedre arbejdsmiljø i ældre-
plejen

Tilskud til genoptræning ,.&e
4 .*tFå

* Højer" ældrecheck for de
dårligst stillede ældre

* RtOte skal kunne arbejde uden
at blive trukket i pension

* vi vil indføre høje minimumskrav
til den kommunale ældreservice

* n"t til et dagtigt bad og ugenflig
støvsugning og vask

* Oen ældre skal selv være med
til at tilrettelægge hjemme-
hjælperens tid

* A"Or" forebyggende indsats for
aldersrelaterede sygdom me

* Mere ældrevenlige hospitaler med
ene- eller tosengsstuer

* Sundhedscentre målrettet
geriatriske sygdomme

* nt of"ntlig transport for folke-
pensionister skal være gratis

* geOre og mere fleksible boformer
for aeldre i alle aldre

* f ler" aktiviteter for vore ældre
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Figur r.7 - Samfundsbekymringer

Kriminalitet

At Danmark bliver ramt af et
terroranqreb

At det mislykkes at inteqrere
indvandrerne i samfundet

At man ikke kan stole På de
fødevarer, man køber

At miljøet bliver ødelaqt

Den qlobale opvarmninq

At danskerne lever et alt for
stresset liv

At danskernes livsstil er usund

At unqe drikker meget

At så manqe bliver dræbt oq
skadet i trafikken

Arbejdsløsheden

At manqe danskere sætter siq i alt
for stor qæld

At renten kan stiqe

At der ikke bliver råd til velfærd i

fremtiden

At Danmark qradvis mister sin
selvstaendiqhed som nation

Spørqsmål: "Nedenfor er nævnt en række samfundspioblemer, som man scm borqer i Danmark kan

være meTe eller mindre bekymret over. Anqiv, hvor bel<ymret du som borqer for tiden er for hvert åf

disse samfundsproblemer".

Folk drager naturligvis forskeilige politiske konsekvenser af deres utryghed på for-
skellige områder, Der er f.eks. ikke sammenhænq mellem utryqhed på inteqrationsområdet og

i ndvand rerskeptiske holdn inqer.
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I Andel bekymret p Heraf meqet bekymret
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3a
Fr:r ikke at tå den tilstraekkelige
behandling, hvis jeq bliver syq

29
For at manqle penqe, hvis der
kommer en uventet udqift

2q
For at blive udsat for indbrud

?æ"
For ikke at have penqe nok, når
jeq holder op med at arbejde

2t
For at min pensionsopsparinq
taber værdi

Der er naturliqvis tale om utryqheder af meqet forskellig karakter - syqdom i familien oq
klimaproblemer opleves helt forskelligt. Spørgsmålsformulerinq: Se fiq. r.6

X
E*';l

l\l '

\Dt 
Pensions

tid
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De knap så tryqqe danskere

Figur r.8

UTRYGHEDENS TOP 9
Vi har spurgt, hvor manqe, der føler siq mere eller
mindre utryqqe ved en lanq række problemer i både
den personliqe sfære og i den større verden
omkrinq dem.

Fiquren præsenterer de ni problemer, mere end
hver femte føler siq utryq ved.

37
For at inteqrationen af
indvandrere mislykkes

3s
For at klimaproblenerne
kommer ud af kontrol

33
For syqdom ifamilien

31
For ikke at få tilstrækkelig' pteje,
når jeq blive qammel

3o


